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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الرئيس تبون يهنئ المالكمة إيمان خليف بعد 
تتويجها بالميدالية الفضية في بطولة العالم

كفر  بمحافظة  فوة  جنايات  محكمة  أصدرت 
الشيخ في مصر أمس السبت، حكما باإلعدام 
عاما(   27( ع  م.  إ.  إبراهيم.  للمتهم  شنقا 
،وذلك على خلفية قتله روان محمد الحسيني 

بطلة العالم في كرة السرعة.
رئيس  الدين  بدر  خالد  المستشار  وكان 
قرر  الثانية،  فوة والدائرة  محكمة جنايات 
يوم االثنين 18 أبريل الماضي، إحالة أوراق 
عامل  عاما(  ع )27  م.  إ.  إبراهيم.  المتهم 
الشرعي  الرأي  ألخذ  الجمهورية  مفتي  إلى 
في قرار تنفيذ حكم اإلعدام عليه، على خلفية 
محمد  روان  عليها  المجني  بسرقة  اتهامه 

الحسيني ثم قتلها خنقا.
مسجل  المتهم  اعترف  سابق،  وقت  وفي 
بأنه  قضية،   17 في  اتهم  أن  سبق  خطر، 
مساء  من  والنصف  الثامنة  غضون  »وفي 
في  الظالم  استغل   ،2022 يناير   17 يوم 
وباغت  جريمته،  فيه  نفذ  الذي  العقار  مدخل 
المجني عليها، وصعد بها إلى سطح العمارة، 
الذي  رأسها  غطاء  واستخدم  خنقها،  ثم 
ترتديه، ثم سرق الحلق الخاص بها، والهاتف 

المحمول، وغادر محل الواقعة«.
هويته  تحديد  من  األمنية  األجهزة  وتمكنت 
أسفرت  بما  وبمواجهته  عليه،  القبض  وإلقاء 
بارتكاب  اعترف  المباحث  تحريات  عنه 
الواقعة، وجرى عرضه على جهات التحقيق، 

التي أمرت بحبسه ثم إحالته للمحاكمة.
»القاهرة 24« 

من هي فايزة لعماري التي 
تتحكم بمصير أغلى العب 

في العالم؟!

لألمن  القضائية  الضبطية  عالجت 
خاللها  تم  قضية  السادس،  الحضري 
العمر  من  يبلغان  شخصين  توقيف 
بالسرقة  تتعلق   ، سنة   52 و   30
و  الليل  ظرف  توافر  مع  بالتعدد 
ذات  مركبة  استحضار  و  التعدد 
بيان  حسب  القضية  وقائع  محرك. 
صادر عن خلية االتصال ألمن والية 
عن  هاتفي  بالغ  لتلقي  تعود  قسنطينة 
حياة  قاعدة  إلى  نفعية  مركبة  دخول 
تابعة   ،  14 الجوارية  بالوحدة  تقع 

مسؤول  شاهدها  ،حيث  خاص  عقاري  لمرقي 
حارس  بمساعدة  شخص  متنها  وعلى  القاعدة 
المناوبة  الشرطة  قوات  تنقلت  أين   ، ليلي 
توقيف  ليتم  المكان،  لعين  السرعة  وجه  على 
 ، السرقة  عملية  في  بالشروع  متلبسين  المعنيين 
اتخاذ  تم  ، ومباشرة  القاعدة  قبل خروجهما من 
القضية ضدهما، حيث  القانونية في  اإلجراءات 
السرقة  لعملية  المسبق  التحضير  التحقيق  بين 
و  المسبق  بالتخطيط  قام  الذي  الحارس  قبل  من 

. إخفائها  و  كهربائية  أسالك  تحضير 

 38 على  العثور  تم  الميدانية  المعاينة  خالل 
منشار  و  المهيأة،  النحاسية  الكوابل  من  رزمة 
ورق  قاطع  و  القطع،  في  استخدم  حديدي 
بتمزيق  الكوابل  تهيئة  في  استخدم  )كيتور( 
المركبة  وضع  تم  كما  البالستيكي،  الغالف 

البلدي. بالمحشر  السرقة  في  المستعملة 
إنجاز  تم  التحقيق  مجريات  من  االنتهاء  بعد 
قدم  المعنيين  حق  في  جزائية  إجراءات  ملف 

المحلية. النيابة  أمام  بموجبه 
دالل.ب

 اإلطاحة بسارقي الكوابل النحاسية  
بقسنطينة 

الفرنسي كيليان  النجم  المفاوضات مع   طفت على سطح 
مبابي سواء حول تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان أو 
االنتقال إلى ريال مدريد شخصية والدته الجزائرية فايزة 

لعماري مديرة أعماله.
في أحدث تصريحاتها أكدت لعماري والدة مبابي، أن نجلها 
باريس سان  الحالي  فريقه  بين  بنفسه  االختيار  اآلن  عليه 
إلى  الفرنسي  النجم  توصل  بعد  مدريد،  وريال  جيرمان، 
اتفاق مع الناديين. وقالت لعماري: »انتهت كل المفاوضات. 
لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. اآلن األمر متروك لكيليان 
كي يختار«. وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل 
لدينا  ناحية  2018: »العرضان متساويان.. من  مونديال 
فرق  ال  الممول..  أخرى  ناحية  ومن  )مدريد(  صورتنا 

كبير، ألن الناديين متساويان«.
وحول المبالغ الفلكية التي يكسبها ابنها، قالت إنها فرصة 

رائعة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها.
عاشوا  إنهم  الصحفية  المقابالت  إحدى  في  سابقا  وقالت 
لم  أنهم  لدرجة  لهم،  مالزما  الفقر  وكان  صعبة،  ظروفا 
أن  تخشى  كانت  حيث  سنوات،  ثالث  لمدة  ماال  يمسكوا 

يوقظها أحد في الليل، ليسألها عن استرداد أمواله«.
ولدت فايزة لعماري من أبوين جزائريين في عام 1974، 
دوني،  لسان  تابعة  فرنسية  بلدة  وهي  »بوندي«،  في 
وكانت  اليد،  كرة  لعبة  مارست لعماري  فرنسا.  شمال 
إحدى العبات نادي آس بوندي في مركز الجناح األيمن، 
القرن  من  األول  العقد  أوائل  إلى  التسعينيات  أواخر  من 
الحادي والعشرين، كما مثلت منتخب فرنسا في البطوالت 
األوروبية. تزوجت ويلفريد مبابي، وهو رجل فرنسي من 
أصول كاميرونية،وأنجبت منه ولدين هما كيليان وإيثان ، 

كما لديهما ابن ثالث بالتبني وهو جيريس كيمبو إكوكو.
بعالقة  يتمتعان  لكنهما  زوجها،  عن  لعماري  انفصلت 
رائعة، وما يزاالن المستشارين الرئيسيين ألوالدهما فيما 

يتعلق بقراراتهم المستقبلية.
أر أم سي

تكريم حفظة القران 
الكريم بميلة

اشرف، نهار أمس،  فرع شعبة بلدية ميلة لجمعية العلماء 
حافظا   50 تكريم   حفل   علي  الجزائريين  المسلمين 
ليوم  الطالب.الموافق  بعيد  احتفاال  الكريم  القرآن  وحافظة 
19ماي من كل عام  بحضور االطفال الفائزين و أوليائهم 

ي أجواء احتفالية بهيجة. 
.و  بميلة  االسالمي  الثقافي  المركز  احتضنه  الحفل 
حضره   مدير المركز االسالمي و مدير الشؤون الدينية 
عبر  القرآنية  المدارس  معلمو  و  ميلة  لوالية  االوقاف  و 
بلديات الوالية التي ستعرف مسابقات حفظ القران الكريم 
و تجويده خالل عطلة الصيف بمساهمة مختلف الجمعيات 
المسجدية.                          محمد بوسبتة ثلث اللبنانيني فقراء ؟

بدون تعليق

اإلعدام لقاتل المصرية 
روان الحسيني بطلة 
العالم في كرة السرعة

إيمان  الجزائرية  المالكمة  تبون  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  هنأ 
للمالكمة  العالمية  البطولة  في  الفضية  بالميدالية  تتويجها  بعد  خليف 
التركية, حسب ما جاء في صفحة  التي جرت بمدينة اسطنبول  )سيدات( 

›الفايسبوك. االجتماعي  التواصل  موقع  على  الجمهورية  رئاسة 
لمالكمتنا  الجديد  العالمي  باإلنجاز   « الجمهورية  رئيس  تهنئة  في  وجاء 
بالدنا,  في  المتوسطية  األلعاب  أبواب  على  ونحن  خليف,  إيمان  البطلة, 
فمزيدا   .. حذوها  يحذوا  أن  رياضيينا  كل  من  متمنيا  التهاني,  لك  أقدم 

واأللقاب«. التألق  من 



الســيد  الجمهوريــة,  رئيــس  عيــن 
رؤســاء  تبــون,  المجيــد  عبــد 

محاكــم  لســت  الدولــة  ومحافظــي 
ــاد  ــا أف ــتئناف , حســب م ــة لالس إداري

العــدل. لــوزارة  بيــان  الســبت  بــه  
عــن  الصــادر  البيــان  فــي  وجــاء 

الدســتور,  بنــاء علــى  العــدل  وزارة 
 7 فقــرة   91 المــواد  الســيما 
رئيــس  عيــن  منــه,  و165  و92 
المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة, 
اإلداريــة  المحاكــم  رؤســاء  تبــون, 
الدولــة  ومحافظــي  لالســتئناف 
كاآلتــي:   , المحاكــم  هــذه  لــدى 
اإلداريــة  المحاكــم  لرؤســاء  بالنســبة 
عبــد  والســادة  الســيدة  لالســتئناف, 
القــادر  ,عبــد  ببشــار  زيانــي,  اللــه 
حمــدان, بتامنغــس  صليحــة عــواق, 
بقســنطينة,  حليســي,  مــال  بالجزائــر 
 - بورقلــة.  عمــران,  الديــن  نصــر 
عبــد الرحمــي بــن حميــدة, بوهــران
لــدى  الدولــة  لمحافظــي  بالنســبة  و 
مصطفــى  الســادة   المحاكــم,  هــذه 
األميــن  محمــد  ببشــاو  عبــدي, 
بــن  بتامنغســت,محمد  صباحــي, 
ــد  ــه, بالجزائرعب ــد الل ــن عب ــر ب لخض
لســعيد  بقســنطينة.  بونــاب,  الوهــاب 
القــادر  عبــد  و  بورقلــة  شيشــة, 

بوهــران. فــارس, 
 ربيــع م
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الرئيس تبون يعين  رؤساء
و محافظي الدولة لست محاكم 

إدارية لالستئناف
تقــدم رئيــس الجمهوريــة, القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة, وزيــر الدفــاع الوطنــي, الســيد عبــد 
المجيــد تبــون,  الجمعــة, بتعازيــه الخالصــة إلــى 
ــي  ــواء المتقاعــد عل ــد الل أســرة المرحــوم المجاه
الوطنــي  الجيــش  أفــراد  كافــة  وإلــى  بوحجــة 
الشــعبي. وتقــدم الرئيــس تبــون بأخلــص التعــازي 
الــى كافــة افــراد الجيــش الوطنــي الشــعبي و 
الــى اســرة الفقيــد متضرعــا إلــى المولــى عــز و 
جــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يســكنه 
فســيح جنانــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه جميــل الصبر 

ــه راجعــون ــا إلي ــه وإن ــا لل والســلوان. إن

لتعزيز الوحدة الوطنية 

زيتوني يدعو الطبقة 
السياسية إلى دعم مبادرة

لم الشمل
ثمــن الطيــب زيتونــي، األميــن العــام للتجمــع 
ــي  ــمل الت ــم الش ــادرة ل ــي الديمقراطــي، مب الوطن
دعــا إليهــا رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون 
وذلــك لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة واللحمــة بيــن 
أبنــاء الوطــن الواحــد، داعيــا األحــزاب السياســية 
ــن  ــار بي ــة واالنصه ــاركة الفعال ــة المش ــى أهمي إل
ــالد. ــي الب ــية ف ــة السياس ــات الطبق ــف مكون مختل
وأوضــح زيتونــي، الســبت فــي لقــاء المجلــس 
الوالئــي الموســع للحــزب بمدينــة بوســعادة، بأنــه 
يتعيــن علــى كل األحــزاب والقــوى السياســية 
االلتفــاف والتوحــد خلــف هــذه المبــادرة وهــذا 
المشــروع الــذي يأتــي فــي ظــروف جيوسياســية، 
وذلــك  السياســية،  االنتمــاءات  عــن  بعيــدا 
التقلبــات  ظــل  فــي  الجديــدة،  الجزائــر  لبنــاء 
الجيوسياســية والظــروف االقتصاديــة واألمنيــة 
التــي تشــهدها دول العالــم , كمــا دعــا الجميــع 
إلــى ضــرورة االنصهــار مــن أجــل الحــوار ولــم 
الشــمل فــي ظــل التحديــات والمشــاكل واألخطــار 
التــي تتربــص بالبــالد وبالجزائرييــن الذيــن يتعيــن 
عليهــم حســب ذات المتحــدث التحلــي بالوعــي 

ــم. ــا يهدده ــذر مم ــة والح والحيط
وأشــاد الطيــب زيتونــي بالــدور الفعــال الــذي 
تلعبــه قــوات الجيــش ومختلــف األســالك األمنيــة 
األخــرى، مــن أجــل الســهر علــى أمــن المواطنيــن 
يتربــص  التــي  والجزائــر  الحــدود  وحمايــة 
البعــض بوحدتهــا، مــن خــالل المراهنــة علــى 
ــوف  ــتيت الصف ــة لتش ــركات اإلرهابي ــض الح بع
ــك  ــث بالوحــدة، إال أن ذل ــة العب ــة ومحاول الداخلي
ــم  ــع وتالح ــك المجتم ــل تماس ــي ظ ــدث ف ــن يح ل

ــه. ــد قول ــى ح ــه، عل أبنائ
ربيع م

الرهان قائم عىل الطلبة للمحافظة 
عىل أمانة الشهداء

شــدد وزيــر المجاهديــن و ذوي الحقــوق العيــد 
ربيقــة الســبت مــن تيبــازة علــى الــدور االساســي 
للطلبــة فــي التنميــة مؤكــدا أن الرهــان قائــم علــى 
ــار و  ــدم و االزده ــواء التق ــل ل ــوم لحم ــة الي طلب
ــر    ــال الوزي ــهداء. وق ــة الش ــى أمان ــة عل المحافظ
للطلبــة  موجهــة  كلمــة  فــي  ربيقــة   العيــد 
لــدى  لتيبــازة  الجامعــي  بالمركــز  الحاضريــن 
المخلــدة  الوطنيــة  االحتفــاالت  علــى  إشــرافه 
للذكــرى ال66 لعيــد الطالــب المصــادف ليوم 19 
مــاي مــن ســنة, أن الجزائــر هــي وديعــة الشــهداء 
ــة  ــال ســيما منهــم الطلب ــاق األجي ــي أعن ــة ف وأمان
فــي جميــع األطــوار وفــي جميــع الحقــول العلميــة 
والمعرفيــة و أبــرز أن الرهــان اليــوم قائــم علــى 
الطلبــة حتــى يكــون للجزائــر نصبيــا م ن منــاف ع 
ــاص رة  ــات المع ــارف والتكنولوجي ــوم والمع العل

ــم. ــن األم ــا بي ــة به ــة الالئق ــا للمكان تحقيق
وأضــاف الســيد ربيقــة أن طــالب اليــوم يحظــون 
بنفــس مكانــة طــالب األمــس, إذ تعلــق عليهــم 
آمــاال لمواصلــة بنــاء الجزائــر الجديــدة وصناعــة 
عليــه  الحفــاظ  و  ومســتقبال  حاضــرا  أمجــاده 
ــالف  ــداء باالس ــى االقت ــا ال ــدة داعي ــدة موح واح
بمــا قدمــوه مــن جديــة و صرامــة و إخــالص فــي 
ــاع  ــه والدف ــى وحدت حــب الوطــن و الحــرص عل
عنــه.                                     ربيــع م

الرئيس تبون يعزي عائلة 
الجيش وأرسة الراحل اللواء 

عيل بوحجة

ــون،  ــد تب ــد المجي ــة، الســيد عب ــس الجمهوري اســتقبل رئي
وزيــر خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية، صاحــب 
الســمو، األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــد اللــه آل 

ــعود. س
ــة الســيد  ــر الســعودي رفق ــذه المناســبة، أحــاط الوزي وبه
ــة  ــة، رئيــس الجمهوري رمطــان لعمامــرة وزيــر الخارجي
بأهــم نتائــج ومخرجــات أشــغال الــدورة الثالثــة للجنــة 
أمــس  أول  عقــدت  التــي  السياســي  للتشــاور  الثنائيــة 
البلديــن  مواقــف  فــي  الكبيــر  وبالتوافــق  بالجزائــر، 
ــة  ــة الجمهوري ــر رئاس ــتقبال بمق ــرى االس ــقيقين. وج الش
ــة  ــة الوطني ــة والجالي ــؤون الخارجي ــر الش ــور وزي بحض
ديــوان  ومديــر  لعمامــرة  رمطــان  الســيد  بالخــارج، 
رئاســة الجمهوريــة، عبــد العزيــز خلــف وســفير الجزائــر 
بالريــاض الســيد محمــد علــي بوغــازي. وأكــد وزيــر 
خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية، فــي تصريــح عقــب 
ــات  ــة، أن العالق ــس الجمهوري ــن طــرف رئي ــتقباله م اس
ــات  ــدى اللبن ــد إح ــعودية تع ــر والس ــن الجزائ ــة بي الثنائي
األساســية فــي العمــل العربــي المشــترك، مؤكــدا أن لقــاءه 
ــاط  ــة ســمح بمناقشــة مجمــل »النق ــس الجمهوري مــع رئي

الهامــة« بيــن البلديــن. وأشــار إلــى أنــه اســتمع إلــى 
ــيق  ــز التنس ــا يخــص تعزي ــون فيم ــس تب ــات الرئي توجيه
ســواء  المجــاالت  كافــة  فــي  البلديــن  بيــن  والتعــاون 
ــذه  ــد أن ه ــا.  وأك ــة أو غيره ــت سياســية أو اقتصادي كان
التوجيهــات تتطابــق مــع توجيهــات قيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي تــرى أن العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن 
اللبنــات األساســية فــي العمــل  الشــقيقين هــي إحــدى 

العربــي المشــترك.
ــر  ــكر وتقدي ــن ش ــان ع ــن فرح ــل ب ــر فيص ــر األمي وعب
المملكــة العربيــة الســعودية لدعــم الجزائــر اســتضافة 
الريــاض لمعــرض »إكســبو 2030«. ولفــت المســؤول 
الســعودي، إلــى أنــه تطــرق مــع رئيــس الجمهوريــة إلــى 
أهــم التطــورات فــي الســاحة الدوليــة. مؤكــدا وجــود 
توافــق كبيــر بيــن البلديــن فــي الملفــات التــي تهمهمــا 
ــن  ــر فيصــل ب ــال األمي ــم. وق ــة والعال ــن المنطق ــم أم وته
فرحــان أنــه نقــل لرئيــس الجمهوريــة خــالل هــذا اللقــاء، 
تحيــات خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي العهــد، مشــددا 
علــى أن القيــادة الســعودية لهــا بالــغ التقديــر للرئيــس 
تبــون وللشــعب الجزائــري الشــقيق. كمــا أوضــح وزيــر 

الخارجيــة الســعودي، أنــه تطــرق مــع الرئيــس تبــون 
إلــى مســألة الدعــم المتبــادل فيمــا يتعلــق بالعمــل الدولــي، 
مبــرزا دعــم المملكــة لتطلــع الجزائــر اســتالم مقعــد 
ــي. وأعــرب بهــذا الصــدد عــن  ــس األمــن الدول فــي مجل
ــال  ــتكون فاع ــر س ــي أن الجزائ ــعودية ف ــادة الس ــة القي ثق
ــي.  ــي والدول ــن اإلقليم ــي دعــم واســتقرار األم أساســيا ف
كمــا أجــرى وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة 
بالخــارج، الســيد رمطــان لعمامــرة، محادثــات ثنائيــة مــع 
نظيــره الســعودي ســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان وذلــك 
قبــل أن يترأســا أول أمــس الــدورة الثالثــة للجنــة التشــاور 
السياســي الجزائريــة - الســعودية. وانصبــت أشــغال هــذه 
ــز  ــار تعزي ــي مس ــدم المحــرز ف ــم التق ــدورة حــول تقيي ال
ــن الشــقيقين وكــذا  ــن البلدي ــات األخــوة والتعــاون بي عالق
التحضيــر لالســتحقاقات الثنائيــة المقبلــة بهــدف دعــم 
ــي  ــات ف ــذه العالق ــهدها ه ــي تش ــدة الت ــة الجدي الديناميكي
ــن  ــرة م ــة مباش ــام وعناي ــن اهتم ــه م ــى ب ــا تحظ ــل م ظ
قبــل الرئيــس عبــد المجيــد تبــون وأخيــه خــادم الحرميــن 
ــز آل ســعود. ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س الشــريفين، المل
ربيع م

وزير الخارجية  السعودي يؤكد عقب استقباله من طرف الرئيس تبون :

السعودية تدعم استالم الجزائر مقعدا في مجلس األمن الدولي

صالــح  األمــة،  مجلــس  رئيــس  دعــا 
ــل  ــى تحم ــة إل ــة الدولي ــل، المجموع قوجي
الفلســطينية،  القضيــة  مســؤولياتها تجــاه 
الجزائــر  دعــم  علــى  التأكيــد  مجــددا 
»للشــعب  والالمشــروط  »الثابــت 
ــه المســتقلة  ــق دولت ــى تحقي الفلســطيني حت
ــا  ــدس الشــريف، حســب م ــا الق وعاصمته
أفــاد بــه، يــوم الســبت، بيــان للمجلــس. 
وأوضــح ذات المصــدر أن الســيد قوجيــل 
ــاح أشــغال  ــه خــالل افتت ــة ل ــي كلم دعــا ف
لالتحــاد  الطــارئ   33 الـــ  المؤتمــر 
ــة  ــي، بالعاصمــة المصري ــي العرب البرلمان
القاهــرة، تحــت شــعار »المســجد األقصــى 
وجميــع المقدســات اإلســالمية والمســيحية 
أولويتنــا األولــى«، والتــي قرأهــا نيابــة 
ــة للثلــث  عنــه رئيــس المجموعــة البرلماني
ــة  ــروس، »المجموع ــاعد ع ــي، س الرئاس
تجــاه  مســؤولياتها  تحمــل  إلــى  الدوليــة 
باعتبارهــا قضيــة  الفلســطينية،  القضيــة 

المجتمــع  كل  تخــص  اســتعمار  تصفيــة 
الدولــي«، مذكــرا فــي ذات الســياق بدعــم 
الجزائــر »الثابــت والالمشــروط« للشــعب 
الفلســطيني حتــى »تحقيــق دولتــه المســتقلة 
كمــا  الشــريف«.  القــدس  وعاصمتهــا 
ذكــر الســيد قوجيــل بـ«العهــد الــذي قطعــه 
ــد  ــد المجي ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري رئي
تبــون، لدعــم القضيــة الفلســطينية، وجــدده 
مــن خــالل دعوتــه األمــم المتحــدة ومجلــس 
األمــن الدولــي إلــى وقــف االعتــداءات 
اإلســرائيلية علــى حرمــة المســجد األقصى 
وحمايــة الفلســطينيين مــن القمــع واعتبــار 
ــرائيلية  ــالل اإلس ــوات االحت ــه ق ــا ترتكب م
المســجد  حرمــة  ضــد  اعتــداءات  مــن 
ــن  ــوع المصلي ــف ضــد جم األقصــى وعن
ممنهجــة  وانزالقــات  خروقــات  العــزل 
ــات األساســية«.  ــوق اإلنســان والحري لحق
ــه  ــي كلمت ــة ف ــس األم ــس مجل ــت رئي ولف
إلــى مــا قالــه الرئيــس تبــون، فــي رســالته 

التــي وجههــا إلــى األميــن العــام لألمــم 
ــى  ــرة عل ــداءات األخي ــر االعت ــدة إث المتح
المســجد األقصــى، بــأن »هــذه التطــورات 
الخطيــرة التــي تأتــي فــي ســياق دولــي 
ــن حــدة عــدم االســتقرار  ــد م ــر، تزي متوت
فــي منطقــة الشــرق األوســط وتعطــل أكثــر 
فأكثــر الوصــول إلــى حــل عــادل ونهائــي 

للقضيــة الفلســطينية«.
ــس  ــا رئي ــي وجهه ــوة الت ــدد الدع ــا ج كم
الجمهوريــة إلــى اإلخــوة الفلســطينيين مــن 
أجــل »توحيــد الصــف والتعجيل باســتكمال 
تحقيــق المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية«، 
وأوضــح فــي هــذا الشــأن بــأن »وحــدة 
إنجــاح  فــي  عامــل  أهــم  هــي  الصــف 
ــا »اإلخــوة الفلســطينيين  الثــورات«، داعي
ــر  ــن نوفمب ــح م ــورة الفات ــداء بث ــى االقت إل
الخالــدة ضــد االســتعمار الفرنســي، والتــي 
ــم النصــر بتوحيــد الصفــوف  رســمت معال
وجمــع الشــعب الجزائــري بــكل انتماءاتــه 

االســتقالل  تنشــد  واحــدة  رايــة  تحــت 
والحريــة«.

وفــي ذات اإلطــار، أكــد الســيد قوجيــل 
ــي  ــد الصــف العرب ــى »ضــرورة توحي عل
التــي  االنفراديــة  القــرارات  وتفــادي 
الموقــف  ومصداقيــة  قــوة  علــى  تؤثــر 
الموقــف  تذبــذب  فــي  وتزيــد  العربــي، 
الدولــي تجــاه القضيــة الفلســطينية عمومــا، 
األقصــى  والمســجد  القــدس  وقضيــة 
ــف  ــاط المل ــرز نق خصوصــا باعتبارهــا أب

لفلســطيني«. ا
مــن  كل  المؤتمــر  هــذا  فــي  وشــارك 
الســيد ســاعد عــروس، رئيــس المجموعــة 
ــن  ــال ع ــي، ممث ــث الرئاس ــة للثل البرلماني
عبــد  الســيد  رفقــة  المجلــس،  رئيــس 
المجيــد بــن قــداش، رئيــس لجنــة الشــؤون 
والجاليــة  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة 

بالخــارج. الجزائريــة 
ق ـ و

قوجيل يجدد التأكيد على دعم الجزائر »الثابت والالمشروط«
للشعب الفلسطيني
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اقتصادي  تكتل  تأسيس  أمس،  تم 
جديد أطلق عليه تسمية »التنسيقية 
يضم  العمل«،  ألرباب  الوطنية 
وهي  اقتصادية  تنظيمات  خمسة 
ألرباب  الجزائرية  الكونفدرالية 
كونفدرالية  المواطنين،  العمل 
الصناعيين و المنتجين الجزائريين، 
العمل  ألرباب  الوطنية  الكنفدرالية 
المقاولين  نادي  الجزائريين، 
المنظمة  للمتيجة،  والصناعيين 

لتنمية االقتصادية.  الوطنية ل
وقال  رئيس الكونفدرالية الجزائرية 

محمد  المواطنين،  العمل  ألرباب 
سامي عاقلي، أمس، خالل تنشيطه 
إنشاء  بمناسبة  صحفية  ندوة 
منظمات  أن  الجديدة،  التنسيقية 
وصلت  الجزائر  في  العمل  أرباب 
هيكلها  في  النضج  مستوى  إلى 
في  و  التزاماتها  في  و  الداخلي 
القضايا   مختلف  تجاه  ياتها  مسؤول
الوطني،  االقتصاد  تواجه  التي 
اليوم  العمل  »أرباب  أضاف  و 
نهج  ينتهجون  مؤسساتهم  ضمن 
المتضامنة  و  المواطنة  المؤسسة 
تجاه المجتمع و في جميع القضايا 
في  تساهم  و  البالد،  تهم  التي 

بناء، و مواجهة مختلف التحديات  ال
كبير  بشكل  تزيد  التي  المستقبلية 

وتتعقد أكثر فأكثر«. 
إنشاء  من  الهدف  أن  عاقلي  وأكد   
مقترحات  تقديم  هو  التنسيقية  هذه 
ظل  في  الوطني،  لالقتصاد  مفيدة 
وأضاف   الحالية.  التنمية  تحديات 
الصفوف  توحيد  »قررنا  قائال: 
منظمات  لجميع  مفتوحة  والمبادرة 
م الشمل والعمل يد  ل أرباب العمل ل
ومؤسسات  شركات  طريق  عن  بيد 

وطنية من اجل خلق الثروة«. 
ألشغال  المتوج  بيان  ال في  وجاء 
الندوة التي تم اإلعالن الرسمي عن 

تأسيس هذا التكتل » أن التنسيقية 
واعية  العمل،  ألرباب  الوطنية 
االقتصادية  التنمية  تحديات  بأن 
تواجهها  التي  واالجتماعية 
واالقتصاد  االقتصادية  المؤسسات 
روح  وتحذوها  جدا  كبيرة  الوطني 
ومقتنعة  والتضامن  المسؤولية 
القوى  الجهود  كل  توحيد  بضرورة 
الوطنية الحية والنوايا الصادقة، من 
أجل تحقيق دفاع ومرافعة أنجع عن 
المصالح االقتصادية للجزائر، ودعم 
السلطات  وسياسة  قرارات  ومرافقة 
لتحقيق  سعيها  إطار  في  العمومية 

المصالح االقتصادية للجزائر«. 
بيان، أن أهداف التنسيقية  وأضاف ال
دورية  مشاورات  تنظيم  هي 
بحياة  الصلة  ذات  القضايا  حول 
الوطنية  االقتصادية  المؤسسات 
عامة،  بصفة  االقتصادية  والتنمية 
جماعي  وعمل  بمبادرات  قيام  وال
عن  الدفاع  النهائية  غايته  تكون 
االقتصادية  المؤسسة  مصالح 
التنسيق  وترقيتها، كما تعتمد على 
والمقترحات  المطالب  إعداد  في 
العمومية  للسلطات  م  تسل التي 
ذات  مشتركة  تظاهرات  وتنظيم 
يكون  عندما  اقتصادي  طابع 
اهتمام  محل  الهدف  أو  الموضوع، 
باإلضافة  األعضاء،  المنظمات 
المنظمات  وعمل  نشاط  توحيد  إلى 
الدولي  المستوى  على  األعضاء 
جاذبية  وترويج  ترقية  عمليات  في 

السوق الجزائرية. 
س-م

 الجزائر : سناء-م 

األحد 22 ماي 2022 م
الموافق لـ 21 شوال 1443 هـ

يضم خمس منظمات اقتصادية

»التنسيقية الوطنية ألرباب 
العمل«.. تكتل اقتصادي جديد 

يرى النور

منح اعتماد تقييم مطابقة 
المنتجات لتسعة مخابر تابعة 

لوزارة التجارة

أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق  
بليدة أن المنتجات المحلية تمكنت من  ال السبت ب
اكتساح السوق الوطنية عبر جميع الواليات بعدما 

كانت في الماضي تسوق عبر جزء منها فقط.
للصحافة على هامش  في تصريح  الوزير  وقال 
السبت  يوم  قادته  التي  تفقد  ال و  العمل  زيارة 
بفضل  تمكنت  الجزائرية  المنتجات  أن  للوالية, 
جودتها العالية التي تضاهي المنتجات العالمية 
واليات  جميع  عبر  المحلية  السوق  اكتساح  من 
الوطن باإلضافة إلى استطاعتها أن تفرض نفسها 

باألسواق األجنبية, معتبرا ذلك مفخرة للوطن
بليدة لعدد من   وأشار إلى أن تفقده اليوم بوالية ال
لجميع  الخاصة هي رسالة  اإلنتاجية  المؤسسات 
الوزارة  وقوف  مفادها  االقتصاديين  المتعاملين 

األخرى  العمومية  القطاعات  جميع  و  الوصية 
التوجه نحو  معهم لمساعدتهم و تشجيعهم على 
خارج  الصادرات  تنويع  في  للمساهمة  التصدير 
في  أمله  عن  الوزير  وعبر  المحروقات  مجال 
من  التمكن  بعد  لبلوغ  المسطر  الهدف  تحقيق 
تحقيق 03ر5 مليار دوالر السنة الماضية و هو 
الهدف الذي لن يتأتى, كما قال, إال بتظافر جهود 
القطاعات  مختلف  و  التجارة  وزارة  من  الجميع 
واستهل  االقتصاديين.  المتعاملين  و  الوزارية 
خاصة  مؤسسة  بتفقد  للوالية  زيارته  الوزير 
مختصة في صناعة األجهزة الحرارية و معدات 
و  الصومعة  ببلدية  المشتركة  لتدفئة  ل األلمنيوم 
التي  الوطنية  المؤسسات  بين  من  اعتبرها  التي 
تمكنت من تغطية حاجيات السوق الوطنية بهذه 

أخرى  مؤسسة  لزيارة  بعدها  ليتوجه  المنتجات 
الحنفيات  صناعة  في  مختصة  قرواو  ببلدية 
التي تقوم بتسويق منتجاتها بالسوق اإلفريقية و 
األوروبية. كما زار الوزير أيضا مؤسسة خاصة 
تقوم  التي  و  التجميل  مواد  في صناعة  مختصة 
من  عدد  نحو  منتجاتها  بتصدير  األخرى  هي 
الدول األفريقية و األوروبية أين أشاد السيد رزيق 
باعتماد هذه المؤسسة على المواد األولية المحلية 
وزير  اختتم  ,و  منتجاتها  تعليب  و  صناعة  في 
بعقد  للوالية  زيارته  الصادرات  ترقية  و  التجارة 
الوالية  بمقر  االجتماعات  بقاعة  مغلق  اجتماع 
بليدة و حضرته  جمعه بإطارات القطاع لناحية ال

إطارات من الوزارة.
ربيع م

قال إن المنتجات المحلية اكتسحت السوق الوطنية عرب جميع الواليات

رزيق: الجزائر تسعى لبلوغ 7 مليارات دوالر من الصادرات 
خارج املحروقات

االعتماد  مستقبال  لالعتماد  الجزائرية  الهيئة  ستمنح 
التجارة و ترقية  تابعة لوزارة  الجودة  لتسعة مخابر مراقبة 
القطاع  وزير  السبت  يوم  عنه  كشف  حسبما  الصادرات، 

كمال رزيق.
وقال السيد رزيق في تصريح للصحافة على هامش زيارة 
إطار  في  قدمت  الوزارية   دائرته  أن  للوالية،  وتفقد  عمل 
الجزائرية  للهيئة  با  طل الرقابة  آليات  تطوير  على  العمل 
للقطاع  تابعة  الجودة   لإلعتماد لمنح تسعة مخابر مراقبة 
ل8  لتضاف  المنتجات  مطابقة  تقييم  اعتماد  الوطن  عبر 

مخابر حائزة على هذا االعتماد حاليا.
قبل  المعتمدة من  المنتجات  أن جميع  المسؤول  وقال ذات 
المخابر التي تحوز على اعتماد هذه الهيئة، تتميز بجودتها 
إيالء  إلى  الفتا  العالمية  المنتجات  تضاهي  التي  العالية 
الحكومة أهمية بالغة لتطوير آليات الرقابة السيما ما تعلق 
منها بحماية صحة المستهلك باالضافة إلى مرافقة أصحاب 

المشاريع لتصدير منتجاتهم.
الحائزة  الوطني  المستوى  عبر  مخابر  الثمانية  بين  ومن 
على هذا االعتماد مخبر و مراقبة الجودة و قمع الغش الواقع 
اليوم  تدشينه  على  أشرف  الذي  بليدة  ال ب مراد  بني  ببلدية 
بليدة  وزير القطاع و الذي يغطي ثالثة واليات هي كل من ال

و عين الدفلى و المدية.
وحسب السيد رزيق، سيتم خالل األيام القادمة تدشين مخبر 
المخابر  تدعيم  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  المدية،  بوالية  مماثل 
الموزعة عبر التراب الوطني السنة المقبلة ب13 مخبر آخر 
ليرتفع بذلك عدد المخابر إلى 45 مخبر خاصة عقب قرار 
الوزير االول برفع التجميد على جميع المشاريع الخاصة 
بانجاز و تجهيز مخابر مراقبة الجودة والتي ستبقى مفتوحة 

أمام جميع القطاعات و الهيئات األخرى بحسب الوزير.
التدابير  كافة  اتخاذ  رزيق  السيد  أكد  أخرى،  جهة  من 
من  غذائية  تسممات  بدون  صيف  هدف  لتحقيق  الوقائية 
المخابر  هذه  مع  بالتدعيم  و  المراقبة  فرق  تجنيد  خالل 
لتكثيف نشاطها الرقابي حتى خالل العطل لتفادي تسجيل 

أية حوادث تسممات غذائية.
ق ـ و

19 سنة تمّر عىل زلزال بومرداس يف 21 ماي 2003

النقابة الوطنية للمهندسني 
المعتمدني  تحذر من خطر إقصائها

في  المعتمدين  للمهندسين  الوطنية  نقابة  ال استنكرت 
بناء والمدنية، ما وصفته ب« إقصاء المهندسين  الهندسة وال
المعتمدين« من طرف الوصايا، مشيرة إلى المخاطر التي 

قد تنجم من هذا اإلقصاء السيما في حال حدوث زلزال. 
الجزائر:سناء-م 

نقابة، صدر تزامنا وذكرى  ل وأوضح بيان المكتب الوطني ل
لزلزال بومرداس، أنه في كل قرن يمر على ذاكرة البشرية إال 
و أخذ الزلزال اآلالف من الضحايا الجزائريين والجزائريات، 
الضحاا،  لعدد  فضيع  ارقام  نجد  لنقرأ  الكتب  نفتح  وعندما 
وأشارت  وقوع  20000 قتيل في القرن الثامن عشر -زلزال 
1715 بالجزائر العاصمة، و7000 قتيل في القرن التاسع 
القرن  في  قتيل   6500 بليدة(،  ال ب  1825 )زلزال  عشر 
العشرين )فقط في الشلف عامي 1954 و1980(، 2500 
في  وفاة  حالة   2278( والعشرين  الحادي  القرن  في  قتيل 

بومرداس في 21 ماي 2003. 
بيان ، أنه بعد زلزال الشلف عام 1980، شهدت  وأضاف ال
الجزائر والدة أول قانون مضاد للزالزل )RPA 88(، لكن 
في عام 2003 أثناء زلزال بومرداس، اتضح أن الخلل كان 
السبب  ولهذا  المعتمدين،  المدنيين  المهندسين  غياب  في 
قدم المشرع )في 2004( القانون 05-04 المؤرخ في 14 
في  المهندس  مشاركة  بإجبارية  يلزم  والذي   2004 أوت 
اليوم  المفارقة  لكن  دراسة،  أي  إنجاز  في  المدنية  الهندسة 
والمدينة  والعمران  السكن  وزارة  اقترحت   ،2022 عام  في 
 )04-05( القانون  يلغي  والذي  التعمير  قانون  مشروع 
خالل  من  الزالزل،  لمخاطر  ومبانينا  مواطنينا  وتسليم 

استبعاد المهندسين المدنيين من االستشارة الفنية. 
نعيد  نا  تجعل ال  الجزائر  حماية  إن  إلى   ، نقابة  ال وأشارت   
»ال  بشعار   2003 ماي   21 زلزال  خلفها  التي  الفضائع 
راح  والتي  األليمة  المناسبة  هذه  المهندس«،  م  قل تجفوا 
ضحيتها آالف المدنيين األبرياء تسبب فيها خطأ اإلنسان، 
نقابة ذاتها بمجهودات المهندسين، مؤكدة »نحن  وأشادت ال
أرواح  وترحم على  إجالل  وقفة  نقف  المدنيون  المهندسون 
بناء جزائر جديدة قوية  كل هؤالء الضحايا ونواصل العمل ل

بمهندسيها وصلبة بمبانينا«. 
س-م

بالعدد األخري من الجريدة الرسمية

صدور المرسوم التنفيذي الخاص بتحديد هوامش ربح الحليب المدعم
صدر في الجريدة الرسمية رقم 33 مرسوم تنفيذي يتضمن رفع هوامش الربح لمختلف المتدخلين في إنتاج وتوزيع وتسويق الحليب المبستر الموضب في 
ـ 15 ماي الجاري، فإن هامش ربح التوزيع بالجملة ارتفع إلى  األكياس.  وأشار  المرسوم الجديد الذي وقع عليه الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان في ال

2 دج )مقابل 0,75 دج سابقا( بينما ارتفع هامش ربح التوزيع بالتجزئة إلى 2 دج كذلك )مقابل 0,90 دج سابقا(. 
بائع بالتجزئة ب23 دج  ل م ل  وعليه، فإن سعر البيع في رصيف المصنع حدد ب 21 دج )مقابل 23,35 دج منذ 2001(, بينما حدد سعر بيع المنتوج المسل
تنفيذي رقم  )مقابل 24,1 دج سابقا( مع الحفاظ على سعر المستهلكين وهو 25 دج, وفقا لذات المرسوم و يحمل رقم 186-22 المعدل والمتمم للمرسوم ال

50-01 المؤرخ في 12 فبراير 2001 والمتضمن تحديد اسعار الحليب المبستر والموضب في أكياس عند االنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 
 من جهة أخرى، حدد النص الجديد سعر بيع مسحوق الحليب الموجه من طرف الديوان الوطني المهني للحليب لتموين المحولين ب126 الف دج للطن. 
سناء-م 
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بسبب خدمته في الجيش الفرنسي    

البرلمان يعقد جلسة سرية األربعاء القادم إلسقاط 
عضوية نائب الجالية محمد بخضرة

المجلــس  مكتــب  حــدد     n
الشــعبي الوطني جلســة ســرية 
يــوم األربعــاء المقبــل، إلســقاط 
العضويــة البرلمانيــة عن النائب 
محمــد بخضــرة المتهــم بإخفاء 
معلومات ســرية حول خدمته في 
قــوات اللفيــف األجنبــي للجيش 

الفرنسي قبل سنوات.
وحســب التقريــر النهائــي الــذي 
أعدتــه لجنــة الشــؤون القانونيــة 

الشــعبي  بالمجلــس  والحريــات 
الوطنــي، فإن جلســة االســتماع 
لتبريــرات النائب التــي تمت قبل 
شــهر لم تصب فــي مصلحة هذا 
األخيــر، خاصــة أن االتهامــات 
الموجهــة لــه ســارت فــي اتجاه 
الخيانة وإخفــاء معلومات خطيرة 
قبل إعالنه نية الترشــح للمنصب 
النيابــي، الســيما أن القانون يمنع 
بتنظيمــات  الجزائرييــن  التحــاق 

مســلحة في الخارج، سواء كانت 
نظاميــة أو غيــر نظاميــة، وهــو 
التقريــر الذي من شــأنه أن يغير 
مجرى جلســة التصويت السارية 
التي هي بمثابة القشة التي يتمسك 
بهــا البرلماني للنجــاة من مقصلة 

اإلقصاء.
 وحســب نــص المــادة 73 مــن 
النظــام الداخلي للمجلس الشــعبي 
الوطني، فإنه يمكن لمكتب الغرفة 

الســفلى للبرلمان بناء على إشعار 
من وزير العــدل القيام بإجراءات 
إسقاط الصفة النيابية للنائب عمال 
بأحكام الدســتور , وتدرس اللجنة 
المكلفــة بالشــؤون القانونية طلب 
إســقاط الصفــة النيابية، وتســتمع 
إلــى النائب المعنــي، وعند قبولها 
الطلب تحيل المسألة على المجلس 
الشــعبي الوطنــي من أجــل البت 
باالقتراع السري بأغلبية أعضائه 
في جلسة مغلقة بعد االستماع إلى 
تقرير اللجنة والنائب المعني الذي 
يمكنــه االســتعانة بأحــد زمالئه، 
ويقتــرح مكتــب المجلــس إقصاء 
النّائب المعني بناء على إشعار من 

الجهة القضائيّة المختّصة.
ويأتــي هــذا اإلجراء  بنــاء على 
طلــب تقدمــت بــه وزارة العــدل 
لمكتــب المجلس الشــعبي الوطني 
مــن أجل إســقاط وســحب الصفة 
النيابيــة من نائــب يمثــل الجالية 
الجزائرية بســبب خدمته الســابقة 
فــي لفيــف أجنبــي تابــع للجيش 
الفرنسي وكانت إدارة المجلس قد 
منعت في وقت ســابق هذا النائب 
مــن دخول مقر المجلس الشــعبي 

الوطني .
                                ربيع م 

n أعلن المجمع الصناعي لألسمدة 
والمــواد الفيطوصحية »أســمدال«، 
يوم السبت في بيان له، عن نقل أسهم 
مجمــع حــداد فــي شــركة »فرتيال« 
لفائدته، لترتفع بذلك حصته اإلجمالية 

إلى 51 بالمائة من أسهم الشركة.
و جــاء فــي البيــان : »يعلــن مجمع 
أســمدال فرع مجمع سوناطراك, عن 
إتمــام عمليــة نقل الملكيــة لفائدته من 
طرف مديرية أمالك الدولة, لألســهم 
المصادرة بقرارات من العدالة, والتي 
 ETRHB كان يحوزها مجمع حداد
والتــي  فرتيــال,  فــي   HADDAD
رأســمال  مــن  بالمائــة   17 تعــادل 
الشــركة, لتبلــغ بذلــك حصــة مجمع 
أســمدال 51 بالمائة من إجمالي أسهم 

شركة فرتيال«.
و أكد مجمع أســمدال أن عملية اقتناء 
هذه األسهم سيمكنه من حيازة األغلبية 
فــي شــركة فرتيال, »ما سيســمح له 
بمباشرة االستثمارات الالزمة للحفاظ 
على قدرات الوحدات اإلنتاجية, وكذا 

تطويرها, لتمكينها من المســاهمة في 
تنميــة االقتصاد الوطنــي, من خالل 
تغطيــة حاجيات الســوق الوطنية من 
الكيميائيــة وكــذا  األســمدة والمــواد 

الحفاظ على مناصب الشغل«.
يذكــر أن مصنــع األمونيــا والمــواد 
الكيميائيــة بأرزيو, ومصنع األســمدة 
الفوســفاتية واالزوتيــة بعنابــة, كانــا 
مملوكين لمجمع أســمدال, حيث دخال 
حيــز اإلنتــاج علــى التوالــي عامي 

1970 و1972.
و جاءت شــركة فرتيــال نتيجة لدمج 
شركتي »فرتيال عنابة« و«ألزوفرت 
أرزيو« ســنة 2005 بعــد أن تم فتح 
رأســمالها في السنة نفسها, حيث حاز 
الشريك االســباني »مجمع فيالر مير 
 66 علــى   »Grupo Villar Mir

بالمائة من أسهمها.
و قام المجمع االســباني ســنة 2016 
بالتنــازل عــن 17 بالمائة من حصته 

لصالح مجمع حداد.
                                   ق ـ و

صناعة األسمدة:

نقل أسهم مجمع حداد يف رشكة فرتيال
 إىل أسمدال

n كشف وزير الطاقة والمناجم محمد 
عرقاب الســبت أنه سيتم إمضاء العديد 
من االتفاقيات بين الجزائر وجمهورية 

الكونغو في مجال المحروقات, بمناسبة 
الزيارة التي يقوم بها وزير المحروقات 
الكونغولــي والرئيس الحالــي لمؤتمر 
منظمة »أوبك«, برونو جان ريتشــارد 

إيتوا, الى الجزائر.
 وفي تصريح للصحافة عقب اســتقباله, 
»هــواري  الدولــي  الجزائــر  بمطــار 
بومدين«, للســيد إيتوا و الوفد المرافق 
له, اعتبر السيد عرقاب ان هذه الزيارة 
تأتي في إطار تطوير العالقات األخوية 
جمهوريــة  و  الجزائــر  بيــن  الثنائيــة 
الكونغــو في المجال الطاقوي ال ســيما 
المحروقات و تحويلها ) البيتروكيمياء( 
و تطويــر البنــى التحتيــة فــي مجــال 
صناعــات البتــرول و الغــاز والتكوين 

والتعاون االقتصادي.
من جانبــه, اعتبر الوزيــر الكونغولي, 
زيارتــه للجزائــر بالمهمة, مشــيرا الى 
انها تؤكــد عالقــة الصداقــة التاريخية 
التــي تربط البلدين  و اشــار المســؤول 
الــى وجود تطابق كبيــر في الرؤى بين 

الجزائر و الكونغو في المجال السياسي 
و حــول القضايا الدولية كما اكد الســيد 
إيتــوا أن زيارتــه للجزائــر من شــأنها 
تعزيــز التعاون الثنائي بيــن البلدين, ال 
سيما في مجال البترول و الغاز, مضيفا 
انهــا تهدف كذلك لالســتفادة من تجربة 
الجزائــر فــي هــذا المجــال و اضــاف 
الوزيــر قائال : »نأمــل ان يكون هناك 

تعاون أكبر بين الوزارتين.
وتطــرق الســيد إيتوا كذلــك إلى تعاون 
البلدين في مجال التكوين قائال اســتفدنا 
و نواصل االســتفادة من المنح الدراسية 
في الجزائــر, مذكرا, في هــذا الصدد, 
بــأن الجزائر كان لها الفضل في تكوين 
الكثير من الكفاءات الكونغولية من بينها 

الرئيس الحالي لبالده.
                                       ربيع م 

رقاب يؤكد خالل استقباله للرئيس الحايل لمؤتمر منظمة "أوبك"

نحو إمضاء العديد من االتفاقيات بني الجزائر وجمهورية الكونغو يف قطاع المحروقات

n أكــد رئيــس المجلس اإلســامي 
األعلــى الدكتور بوعبــد هللا غام هللا 
خال مشــاركته في اجتماع مجموعة 
الرؤية االستراتيجية )روسيا و العالم 
كازان,علــى  بالعاصمــة  اإلســامي( 
ضــرورة تفعيــل دور هــذه المنظومة 
لتمتيــن عاقــات التعاون بيــن جميع 
أطرافها, حسب ما جاء   في بيان عن 

ذات المجلس.
وأوضح نفس المصدر, أن السيد بوعبد 
هللا غــالم هللا دعا خالل مشــاركته في 
أشــغال الدورة 12 الجتماع مجموعة 
الرؤية االســتراتيجية )روسيا و العالم 
جمهورية  بكازان,عاصمة  اإلسالمي( 
تتارستان الروسية, الى ضرورة تفعيل 
دور هــذه المنظومــة لتمتيــن عالقات 
التعاون بيــن جميع أطرافها وفي نفس 
االتجــاه اقترح ممثل الجزائر تســطير 
برنامــج عملي مشــترك للتعــاون في 
مختلــف المياديــن الثقافية والســياحية 
الطلبــة  وفــود  وتبــادل  والتجاريــة 
والشــباب, و إزالة الفــوارق وتقريب 
بعضهــا  مــن  واالتجاهــات  األفــكار 
ليســهل تقوية وتمتين التعاون المستمر 
فــي المياديــن ذات المنفعة المشــتركة  
و إعتبــر رئيــس المجلس اإلســالمي 
األعلــى أن تفعيل عمل هذه المجموعة 
يندرج في المجال االســتراتيجي العام 

الذي تتشــابك و تتعــدد فيه المصالح و 
الروابــط فينشــأ بذلك مجــال تخبو فيه 
االختالفــات وتظهــر المنافــع ويزداد 
التقــارب الذي يحقق الهدف المنشــود 
مــن مجموعة الرؤيــة االســتراتيجية 
- روســيا العالــم اإلســالمي  كما ذكر 
رئيــس المجلــس اإلســالمي األعلــى 
بتاريــخ العالقات الجزائرية الروســية 
التــي تشــكل نموذجا للتعــاون الدولي 
والتي حرص قادة البلدين على تعزيزه 
معتبــرا المكالمة الهاتفيــة األخيرة بين 
الرئيســين عبد المجيد تبون وفالديمير 
بوتين تعزيزا للحوار المثمر والتعاون 

المستمر.
 تجدر االشــارة إلى أن اشــغال الدورة 
ال12 لمجموعة الرؤية االســتراتيجية 
»روســيا والعالــم االســالمي و التــي 
تنعقد يومي )19 و 20 ماي الجاري( 
خصصــت لموضــوع الحفــاظ علــى 
التنــوع الثقافــي والتضامــن كأســاس 
لتعزيــز هويــة المواطنــة العامــة كما 
سيشــارك السيد بوعبد هللا غالم هللا في 
اشغال القمة االقتصادية الدولية ال12 
»روســيا والعالم االسالمي« ويحضر 
فعاليــات االحتفاالت المخلــدة لذكرى 
مرور 1100 عام على اعتناق شعوب 

جمهورية تتارستان الدين اإلسالمي.
                                ربيع م 

 خالل مشاركته يف اجتماع المجموعة بروسيا

غالم اهلل يدعو لرضورة تفعيل 
دور مجموعة الرؤية االسرتاتيجية 

روسيا والعالم اإلسالمي

n تمت تزكيــة الجزائر لعضوية 
نائــب رئيس اتحــاد مجالس الدولة 
والمحاكــم العليــا اإلدارية اإلفريقية 
الــذي تــم تأسيســه يــوم الثاثــاء 
المصريــة,  بالعاصمــة  الماضــي 
القاهرة, حســب ما أفاد به الســبت 

بيان لمجلس الدولة.
وأوضح ذات المصدر أنه بمناســبة 
الدولــة  مجالــس  اتحــاد  تأســيس 
والمحاكم العليــا اإلدارية اإلفريقية, 
جرت يوم 17 ماي الماضي بالقاهرة 
احتفاليــة كبرى تحت رعاية الرئيس 

المصــري, عبــد الفتــاح السيســي, 
لإلعالن عن تأســيس هــذا االتحاد, 
وقد مثل الجزائر فيها كل من السيدة 
فريــدة بــن يحــي, رئيســة مجلــس 
الدولــة, والســيد موســى بوصوف, 

رئيس غرفة بمجلس الدولة.
 وقــد تمــت تزكية الســيدة فريدة بن 
يحــي نائبــا لرئيــس االتحــاد لمــدة 
سنتين, حيث وطبقا للنظام األساسي 
لالتحاد, فإن نائب الرئيس ســيكون 
وبــذات  التاليــة,  الــدورة  رئيــس 
المناســبة, ألقت الســيدة نائب رئيس 

االتحــاد كلمة دعت مــن خاللها إلى 
دعــم هــذا االتحــاد الجديــد, رغبة 
في نشــر الوعــي والثقافــة القانونية 
وتبادل الخبرات والمعارف, السيما 
فــي مجــال القانــون اإلداري بيــن 
أبنــاء القــارة االفريقيــة, وحرصــا 
علــى التكاتف والتنســيق في ســبيل 
المشــترك  اإلفريقــي  العمــل  دفــع 
وأشــار البيــان إلى أن هــذا االتحاد 
الــذي يتواجد مقــره بالقاهرة, يضم 
مجالس الدولــة والمحاكم العليا التي 
تضم دوائــر متخصصة في القضاء 

اإلداري في الدول اإلفريقية ويهدف 
على الخصــوص إلــى التأكيد على 
مبــدأ اســتقالل القضــاء وحصانتــه 
ومثله وقيمه العليا, تشــجيع البحوث 
المتعلقــة  القانونيــة  والدراســات 
بالقضــاء اإلداري والمســاهمة فــي 
نشر الثقافة القانونية في المجتمعات 
اإلفريقية, تقديم الرأي والمشورة في 
مجال القضاء اإلداري والمشــاركة 
في المؤتمــرات الدوليــة واإلقليمية 

التي تعنى بالقضاء اإلداري.
                                  ربيع م 

تأسس الثالثاء الفارط بمرص

تزكية الجزائر لعضوية نائب رئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا اإلدارية اإلفريقية
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بمسألة  المكلف  الخاص  المبعوث  نسف 
المغرب  وبلدان  الغربية  الصحراء 
السبت،  يوم  بالني  عمار  العربي، 
الوضع  حول  للمغرب  الواهية  الحجج 
الصحراويين،  الالجئين  مخيمات  في 
مرة  ضبط  المخزن  نظام  أن  مؤكدا 
االحتيال  ممارسة  في  »متلبسا  أخرى 

الدبلوماسي«.
الجزائرية،  األنباء  لوكالة   وفي تصريح 
المغربي  »النظام  أن  الدبلوماسي  أكد 
وجهاز دعايته ضبطا مرة أخرى متلبسان 
فبعد  الدبلوماسي!  االحتيال  ممارسة  في 
الواقعة الشهيرة +لسوق مراكش+ حينما 
وزراء  بعض  تصريحات  عمدا  حرفت 
سياقها  وأخرجت عن  الخارجية  الشؤون 
األوروبي  البرلمان  على  الدور  جاء 
من  لوفد  مشابهة  خديعة  أوزار  ليحمل 
بروكسل  إلى  تنقلوا  المغربيين  المنتخبين 
المختلطة  البرلمانية  اللجنة  إطار  في 

المغرب-االتحاد األوروبي«.
المشترك  البيان  السيد بالني أن  وأوضح 
المخصص  االجتماع  هذا  عقب  المنشور 
المغرب  بين  الثنائية  للعالقة  حصريا 
ولو  يتضمن  »ال  األوروبي  واالتحاد 
الغربية  الصحراء  حول  واحدة  كلمة 
لكن هذا لم يمنع هذا الوفد أن ينقل عبر 
وكالة األنباء المغربية عناصر أكل عليها 

المبتذلة  الدعاية  الدهر وشرب من وحي 
المغربية«. للدبلوماسية 

رئيس  أن  التنويه  من  »البد  وأضاف: 
هذه اللجنة من الجانب األوروبي، النائب 
أيضا  يشغل  الذي  كوسولينو  أندريا 
بلدان  مع  العالقات  وفد  رئيس  منصب 
العربي  المغرب  واتحاد  العربي  الغرب 
شدد  بالحيادية،  إذن  ملزم  هو  والذي 
الثنائي  الطابع  على  اللقاء  هذا  بداية  منذ 
نقاش  أي  رافضا  الموعد  لهذا  حصريا 

يورط طرف آخر«.
وتابع يقول أن »النواب المغربيين الذين 
أبداه  الذي  الرفض  بعد  االحباط  اكتنفهم 
للتالعب  لجئوا  قد  األوروبي  البرلمان 
تفاهات  تجتر  مفتوحة  رسالة  خالل  من 
»االدعاء  أن  بالني  السيد  وأكد  بالية«. 
على  تطبق  ال  الجزائر  بأن  زورا 
في  المتواجدين  الصحراويين  الالجئين 
لسنة  جنيف  اتفاقية  تندوف،  مخيمات 
بها  الخاص  البروتوكول  وال   1951
إال  يكون  أن  يعدو  ال   ،1967 لسنة 
تضليال آخر ألن الجزائر، كبلد لجوء، لم 
تخل قط بالتزاماتها المنبثقة عن المواثيق 
التي  الالجئين  لقانون  المنظمة  الدولية 

انضمت إليها«.
وذكر الدبلوماسي أن الحكومة الجزائرية 
في  النزاع  نشوب  منذ  رخصت  قد 

المفوضية  لمكتب  الغربية،  الصحراء 
بالقيام  الالجئين  لشؤون  السامية 
»تقديم  لغرض  الجزائر  في  بمهمته 
لالجئين  والمساعدة  والحماية  اإلسعافات 
كل  تقديم  على  السهر  مع  الصحراويين 
التسهيالت التي من شأنها أن تساعد على 

تنفيذ عهدته«.
أيضا  األمر  »يتعلق  بالقول:  واسترسل 
باالدعاءات حول رفض مزعوم للجزائر 
الالجئين  إحصاء  عمليات  بترخيص 
تندوف«،  مخيمات  في  المتواجدين 
أضحت  »التي  المسألة  هذه  أن  مؤكدا 
ومرضي،  مهووس  مغربي  اهتمام  محل 
تقني من ضمن  إال مجرد عنصر  ليست 
ال  مترابطة  واسعة  سياسية  مجموعة 
تتجزأ من مخطط السلم الذي تبنته األمم 

المتحدة سنة 1990«.
إال  يكون  ال  »اإلحصاء  أن  وأضاف 
متعدد  الستفتاء  فعلي  استدعاء  إطار  في 
و/ إدارية  عراقيل  ودون  االختيارات 
للشعب  السماح  بهدف  عسكرية،  او 
الشرعي  حقه  بممارسة  الصحراوي 
وغير القابل للتصرف في تقرير المصير  

بكل حرية طبقا للشرعية الدولية«.
المزعوم  »التحويل«  وبخصوص 
األوروبي  لالتحاد  االنسانية  للمساعدة 
الموجهة لمخيمات الالجئين الصحراويين 

انه  الخاص  المبعوث  أكد  بتندوف، 
االتهامات  لهذه  أفضل  رد  يوجد  »ال 
المسؤولين  تصريحات  سوى  السخيفة 
الذين  أنفسهم  األوروبيين  والمفوضين 
استجوابهم حول  لدى  أكدوا في كل مرة 
ادعاء  ألي  نفيهم  على  الموضوع،  هذا 
األوروبية،  التمويالت  تحويل  حول 
الطابع  على  مؤيدة،  حجج  مع  مشددين، 
توصيل  مراقبة  لجهاز  والشامل  الدقيق 

هذه المساعدات االنسانية«. 
هذا  في  الجزائري  السفير  وذكر 
صدر  الذي  الالذع  بالتكذيب  االطار 
المكلف  األوروبي  »المفوض  عن 
االزمات،  وادارة  االنسانية  بالمساعدات 
بخصوص  ستياليانديس  كريستوس 

مزاعم تحويل المساعدات األوروبية«.
وقال السيد بالني ان المسؤول األوروبي 
من خالل اجابته الصريحة والواضحة قد 
األوروبي  االتحاد  مفوضية  »تحكم  أكد 
للمساعدة  اآلمن  التحويل  في  الكامل 
الماكرة  االدعاءات  ودحض  االنسانية، 
المزعوم  التورط  بخصوص  للمغرب 
للجزائر وجبهة البوليسايو«، مؤكدا بقوة 
تسيرها  »ال  االنسانية  المساعدة  هذه  ان 
وال تتحكم فيها أي هيئة سياسية أخرى«.
إلى  الجزائري  الدبلوماسي  أشار  كما 
لجنة  أعضاء  على  وزعت  التي  الوثيقة 
األوروبي  بالبرلمان  الميزانية  مراقبة 
طرف  من   2016 يوليو   25 بتاريخ 
فيها  أكدت  والتي  األوروبية  المفوضية 
انها »قامت ب 24 مهمة متابعة ومراقبة 
الالجئين  بمخيمات   2015 سنة  خالل 
ممثليها  وبأن  بتندوف  الصحراويين 
في  أسبوعين  المكان  بعين  متواجدون 
استعمال  أفضل  ضمان  أجل  من  الشهر 

لتمويالت االتحاد األوروبي«.
أكاذيب  األخير  في  بالني  السيد  وانتقد 
التجنيد  بخصوص  الجبانة  المخزن 
المعتزم لألطفال بمخيمات الالجئين وهي 
المرات مختلف  معلومة كذبتها في عديد 
الحكومية  غير  والمنظمات  الهيئات 
لم  والتي  عقود  منذ  بتندوف  المتواجدة 
تقاريرها  في  أشارت  أبدا وان  لها  يسبق 
منها  السيما  لقياداتها  الموجهة  الدورية 
ومجلس  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
بمخيمات  جنود  أطفال  تواجد  إلى  األمن 

الالجئين في تندوف.
ق ـ د

نسف حججه الواهية حول الوضع يف مخيمات الالجئني الصحراويني

بالني: نظام المخزن ضبط مرة 
أخرى »متلبسا بممارسة االحتيال 

الدبلوماسي«

بين ميليشيات  الثقيلة  باألسلحة  اندلعت اشتباكات 
الليبية  العاصمة  غرب  الزاوية،  مدينة  في 

طرابلس، فجر السبت، وفقا لوسائل إعالم ليبية.
دوي  ُسمع  أنه  إلى  نفسها  المصادر  وأشارت 
الحارة،  منطقتي  في  وانفجارات  نار  إطالق 
العاصمة  غرب  الزاوية  بمدينة  الرزاقة  وشعبية 
مسلحة  اشتباكات  نشوب  إثر  طرابلس،  الليبية 
وإحدى  رجب،  محمود  بميليشيا  يعرف  ما  بين 
في  اإلشتباكات  هذا  وتأتي  األخرى.  المليشيات 
مدينة الزاوية بعد أيام قليلة من اشتباكات شهدتها 
باشاغا،  فتحي  دخول  عقب  الليبية،  العاصمة 
إلى  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  رئيس 
تسليم  دون  مهامه  ممارسة  وإعالنه  العاصمة، 
حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، 
مغادرة  إلى  وحكومته  باشاغا  دفع  الذي  األمر 

طرابلس حقنا للدماء.
ق ـ د

األمن القومي يف عهد الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبيس كمال العكروت:

بحوزة الرئيس قيس سعيد 
ملف خاص بالجهاز الرسي 

لحركة النهضة
 

أكد كمال العكروت ، ، أن بحوزة الرئيس قيس 
سعيد ملفا خاصا بالجهاز السري لحركة النهضة.
إذاعة  على  حوار  في  المتقاعد  األميرال  وشدد 
»شمس أف أم«، على أن الملف يتضمن معطيات 
خطيرة. وأضاف األميرال المتقاعد أنه اطلع على 
األمن  مستشار  مهام  ممارسته  خالل  الملف  هذا 
القومي لدى الرئيس الراحل قائد السبسي، مؤكدا 
أن الملف قد وصل للرئيس قيس سعيد باعتباره 

رئيس الجمهورية الجديد.
كثيرا  يجاري  ال  القضاء  أن  العكروت  واعتبر 
الرئيس  على  اقترح  أنه  إلى  مشيرا  السياسة، 
العسكري  للقضاء  القضية  ملف  تحويل  الراحل 

من أجل التسريع في البت في القضية.
في  حذر  قد  كان  العكروت  األميرال  أن  يذكر 
تدوينة على »فيسبوك«، رئيس الجمهورية قيس 
البالد،  به  يعبر  الذي  الخاطئ  الطريق  سعيد من 
تعديل  أن  موضحا  التصادم«،  »طريق  وهو 
وعاجال  ضروريا  »أصبح  لسياسته  الرئيس 

لتفادي األسوأ«، وفق تعبيره.
ق ـ د

ليبيا.. اشتباكات باألسلحة 
الثقيلة يف مدينة الزاوية

أكد األمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي 
الصحراويين  لالجئين  بوجدور  بمخيم  الجمعة  مساء 
الحمراء  الساقية  شبيبة  إلتحاد  العاشر  المؤتمر  بأن 
الشعب  تاريخ  في  مفصليا  حدثا  يشكل  الذهب  ووادي 

الصحراوي.
المؤتمر  بمناسبة  له  كلمة  في  غالي  السيد  أوضح  و 
الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  شبيبة  إلتحاد  العاشر 
مجندة  قوة  الصحراوي  »الشباب  شعار  تحت  المنعقد 
وواعية لربح المعركة المصيرية »ويحمل إسم الشهيد 
التاسعة و  الذكرى  تخليد  بين  الجمع  بأن  عثمان عالي 
األربعين إلندالع الكفاح المسلح للشعب الصحراوي و 

عقد مؤتمر هذا التنظيم الشباني يكتنز عميق المعاني و 
بليغ الدالالت ، مضيفا« أن الحديث عن ثورة العشرين 

ماي يبقى ناقصا ما لم يرتبط بالشباب«.
و قال الرئيس ابراهيم غالي في كلمته »وليس غريباً أن 
تحظى قطاعات معينة، إلى جانب الواجهة العسكرية، 
والتكوين.  والتعليم  التربية  غرار  على  خاصة،  بعناية 
و الدولة الصحراوية تفخر اليوم بما تحقق في ظرف 
الميدان، وما  الشعوب واألمم في هذا  وجيز من عمر 
في  وكفاءات،  وإطارات  خريجين  من  عليه  تتوفر 

مختلف المجاالت والتخصصات«.
الحمراء  الساقية  شبيبة  التحاد  كانت  »وقد  أضاف  و 

باعتباره  السياق،  هذا  في  رائدة  مكانة  الذهب  ووادي 
للجبهة،  السياسي  التنظيم  روافد  من  أساسياً  رافداً 
ومنبعاً للطاقات والكفاءات، ومدرسة لتخرج اإلطارات 
بمبادئها  الملتزمة  شهدائها،  لعهد  الوفية  المناضلة، 

وبرنامجها ونهجها، والمتشبثة بأهدافها«.
وأشار األمين العام لجبهة البوليساريو أن إندالع الكفاح 
جاء   1973 ماي   20 الغربية  الصحراء  في  المسلح 
تتويجا لمسار طويل من المقاومة الوطنية الصحراوية 
عبر فترات زمنية متفاوتة، ومحطات بارزة عديدة على 
غرار انتفاضة الزملة التاريخية، بقيادة الفقيد محمد سيد 
إبراهيم بصيري. و بعث الرئيس الصحراوي في كلمته 

برسالة تضامن و مؤازرة و إشادة إلى أسرى الحرب 
من المدنيين الصحراويين في السجون المغربية و في 
إنتفاضة  أبطال  و  إزيك  أقديم  ملحمة  أسود  مقدمتهم 

اإلستقالل في األراضي المحتلة.
طرفي  بين  الوحيد  اإلتفاق  بأن  غالي  إبراهيم  ذكر  و 
النزاع، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية هو خطة 
إلى  المفضية   ،1991 لسنة  اإلفريقية  األممية  التسوية 
تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير 
الصحراوي  الطرف  وباستعداد  االستقالل  و  المصير 

للتعاون مع جهود األمم المتحدة في هذا السياق.
ق ـ د

األمني العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غايل:

املؤتمر العاشر إلتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب حدث مفصلي
يف تاريخ الشعب الصحراوي
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إلهاما  األكثر  الصين  أثرياء  أحد  ما،  جاك 
بالعالم، فمن مدرس لإلنجليزية إلى مؤسس 
أضخم شركة تجارة إلكترونية »علي بابا«، 

مر برحلة صعود مثيرة.
في بلد يتجاوز تعداده المليار نسمة، عندما 
يكن  لم   1964 العام  في  الطفل  ذلك  ولد 
هناك أي فرق بينه وبين أي طفل آخر في 

الصين.
اآلن  نعرفه  اسم  وهو  ما(،  )جاك  اسمه 
جميعاً حتماً. لكن لم يكن يعرفه أحد آنذاك، 
ألنه ببساطة لم يكن يملك أي مميزات من 
ما«   – مال »جاك  طفولته،  منذ  نوع.  أي 

إلى تعلم اللغات، خصوصا اإلنجليزية.
كان وهو طفل صغير، إلى مرحلة المراهقة، 
في  السياح  وجود  أماكن  إلى  يوميا  يذهب 
وقتئذ  الصين  كانت  بلدته.  من  قريب  فندق 
دائما  فيها  األجانب  وكان  شيوعية،  دولة 
موجودين في أماكن محددة لهم سلًفا، لذلك 
كان يذهب بنفسه إلى هذه األماكن للتعرف 
على السياح القادمين إلى الصين، ومحاولة 

االندماج معهم.
إلى  الدائم  وجوده  أدى  الوقت،  بمرور 
حصوله على خدمات منهم، حيث أصبحوا 
األعمال،  بعض  إلنجاز  عليه  يعتمدون 
لزيارتها،  المفضلة  األماكن  إلى  ويرشدهم 

في مقابل تعليمه بعض اإلنجليزية.
ظل هكذا طوال طفولته ومراهقته حتى أتقن 
الصداقات  هذه  سنوات.   8 بعد  اإلنجليزية 
أستراليا  إلى  يسافر  جعلته  كّونها،  التي 
خارج  له  سفر  أول  وكان  شاب،  وهو 
خارج  األولى  للمرة  العالم  ليرى  الصين، 
دولته االشتراكية الشيوعية، ويتعرف على 
عاد  ثم  الحر.  العالم  في  واألعمال  التجارة 

إلى الصين مرة أخرى.
»جاك ـ ما« و التجارب الفاشلة

إلى  ما  جاك  تقدم  الصين،  إلى  عودته  بعد 
الجامعة، حيث كان القبول الجامعي يتطلب 
للمرة  تقدم  معينة.  اختبارات  يجتاز  أن 
األولى، فرسب. ثم تقدم مرة أخرى، فرسب 

مرة ثانية.
النهاية، تقدم جاك ما ألسوأ جامعة في  في 
في  استمر  بأعجوبة.  فيها  وُقبل  مدينته، 
للغة  مدرساً  ليعمل  فيها  وتخرج  الدراسة، 
منذ  أحبه  الذي  الوحيد  المجال  اإلنجليزية، 
بأي  فيه  يستمر  أن  يقرر  وجعله  طفولته، 

طريقة.

للغة  كمدرسة  العمل  في  ما  جاك  بدأ 
بـ15  يقدر  زهيد  أجر  مقابل  اإلنجليزية 
دوالًرا. ثم بدأ في البحث عن فرصة عمل 

في مجال السياحة والفندقة، بال جدوى.
فندق،  من  أكثر  في  للعمل  ما  جاك  قدم 
ُرفض فيها جميعاً. ثم تقدم ليعمل في محال 

للمطاعم السريعة ُرفض فيها جميعاً أيضاً.
قرر أن يفتتح شركة صغيرة، وبدأت العمل، 
إال أنها أثبتت فشلها بعد مرور بضعة أشهر. 
ال وظيفة ثابتة، وال أجر مجزيا، وال عمل 
الفشل  كاملة من  فترة  كانت  ناجحا.  خاصا 

في حياة جاك ما.
جاك ما ورحلة التعرف على اإلنترنت

العمر،  الثالثينيات من  عندما بلغ جاك  ما 
أمريكا  إلى  للسفر  أخيراً  الفرصة  واتته 
كمترجم مرافق إلحدى الشركات الصينية. 
يفعل  ال  شهور،  عدة  ما  جاك  هنا  بقي 
التنفيذين  كبار  بين  الترجمة  سوى  شيئا 
والشركات  الصينية  الشركة  وموظفي 
ومعانيها  للكلمات  ناقل  مجرد  األمريكية، 
اهتمام  أي  يوليه  أحد  ال  األشخاص،  بين 

على اإلطالق.
الحقاً، ومع تأقلم جاك –ما على الحياة في 

أمريكا، تواصل مع بعض أصدقائه القدامى، 
وسافر إليهم في سياتل. هناك، تعرف جاك 
– ما بشكل أكبر على شبكة اإلنترنت، التي 
لم تكن قد وصلت الصين، قبل حتى أن يتم 

حظرها.
كان جاك – ما يشعر بالذهول وهو يتعامل 
مع اإلنترنت للمرة األولى، وبدأ يتعامل مع 
موقع ياهو Yahoo الذي كان شديد الشهرة 

-آنذاك- ويمارس البحث في الشبكة.
هناك، أنشأ جاك ما شركة صغيرة للترجمة 
محاولة  في  وبدأ  اإلنجليزية،   – الصينية 
بعض  تعلم  أن  بعد   – بنفسه  موقع  تصميم 
للترويج   – البسيطة  التصميم  أساسيات 
رديًئا  التصميم  كان  الصغيرة.  لشركته 
أنه بعد إكماله، فوجئ بعد فترة  للغاية، إال 
البريد  عبر  رسائل   5 تلقى  أنه  قصيرة 

االليكتروني تطلب خدماته.
في  فشل  الذي  الصيني  أدرك  فقط،  وقتئذ 
كل شيء أنه وقع على منجم ذهب يجب أن 
يستغله بأفضل صورة ممكنة، وليس مجرد 
ببعض  عليه  تعود  صغيرة  ترجمة  شركة 

الدوالرات!.
انبعاث األفكار في رأس جاك ـ ما

بعد عودته إلى الصين، قدم جاك ما استقالته 
كمدرس للغة اإلنجليزية، وقرر أن يبدأ هذا 
العالم. اقتراض جاك مبلغاً مالياً ليبدأ به، ثم 
قرر أن يصمم بنفسه موقعاَ شبيهاً بأرشيف 
وأطلق  أمريكا،  في  استخدمه  الذي  ياهو 
 China Pages الصين  موقع صفحات 
التي اكتسب بعض الخبرة، رغم أن الموقع 
إلى  انتقل  الحقا،  النجاح.  هذا  له  يُكتب  لم 
بالقطاع  عالقة  لها  وظيفة  في  للعمل  بكين 
الرقمي، فقفزت في ذهنه فكرة عمره: لماذا 
الناشئة؟  الرقمية  للتجارة  موقعاً  يصمم  ال 
كان في ذلك الوقت قد ظهر موقع أمازون 
المتخصصة  المواقع  وبعض  أمريكا،  في 
أنها  واضحاً  وبدا  اإللكترونية،  التجارة  في 

ستمثل اقباال كبيراً في العالم.
في العام 1998، انتهى جاك ما من تصميم 
عليه  واطلق  اإللكترونية،  للتجارة  موقعه 

.! Alibaba ” اسم ” علي بابا
هذه التسمية الغريبة، سمعها بالصدفة وهو 
يجلس برفقة صديق له على أحد مقاهي سان 
يطلقها  أن  وقرر  فاستهوته،  فرانسيسكو، 
هذه  تعنيه  بما  اإللكتروني،  متجره  على 
الثقافة العالمية – فكرة: افتح  الكلمة – في 

يا سمسم، أطلب ما تريده وسوف نجلبه لك، 
برمزية مغارة علي بابا الشهيرة.

بلغ  قد  ما  جاك  وكان  بابا،  علي  وانطلق 
الخامسة والثالثين من عمره!.

»جاك ـ ما« يفتح مغارة »علي بابا«
سنوات   3 أول  األولى،  السنوات  في 
بالتحديد، كانت المنصة تمر بأيام عصيبة. 
يقول جاك ما إن المنصة لم تجِن آية أرباح، 
وبدا له وللجميع أنه مشروع آخر فاشل من 
ما  جاك  فيها  تورط  التي  الفاشلة  المشاريع 

طوال عمره تقريباً.
ولم  الشراء،  على  المستخدمون  يُقبل  لم 
المتاجر  او  الشركات  وال  المؤسسات  تقبل 
في الشراء أو التعامل والبيع معه، ألسباب 
ثقة  وعدم  الدفع  صعوبات  أولها  كثيرة، 

المستخدمين.
يقوم  أن  وفريقه  ما  جاك  قرر  فقط،  وقتئذ 
مشروعه  تنقذ  ربما  التي  األخيرة  بالخطوة 
الوليد، وهو توفير نظام دفع خاص وسهل 
وهو   ،  Ali Pay باي”  ”علي  سّمها 
من  الدفع  قرارات  لتسهيل  يؤدي  الذي 

المستخدمين.
تجذب  المنصة  بدأت  اإلجراء،  هذا  بعد 
من  التعامل  فتح  مع  المستخدمين،  انظار 
في  المتاجر  فبدأت  العمالت،  بكافة  خاللها 
وبدأ  بابا،  علي  إلى  لالنضمام  االصطفاف 
العمالء من حول العالم، وليس الصين فقط، 
الصينية  المنصة  عبر  للشراء  التوافد  في 
التي تحولت إلى واحدة من أضخم منصات 

التجارة اإللكترونية في وقت سريع.
المدرس الملياردير

آخر  بحسب   – ما  جاك  ثروة  تقدر  اليوم، 
دوالر،  مليار   48 بحوالي   – احصائية 
وهو أغنى رجل في الصين على اإلطالق. 
وتقدر القيمة السوقية لشركة علي بابا بمئات 

المليارات من الدوالرات.
إنجليزية  لغة  كمدرس  حياته  ما  جاك  بدأ 
واجه الرفض في كل شيء، بداية من مطاعم 
الوجبات السريعة التي رفضت توظيفه، إلى 
الفنادق المتواضعة التي وجدته شخص غير 
الحظ  لحسن  بالتوظيف.  واعد وغير جدير 
أنه ُرفض في كل هذه الوظائف، وإال كان 
في  متواضع  موظف  مجرد  اآلن  ما  جاك 
شركة صغيرة، وليس ملياردير ثروته تقدر 

بمليارات الدوالرات.
ق ـ إ

تقدر ثروته بحوايل 48 مليار دوالر

هذه قصة »جاك ـ ما« مؤسس »علي بابا« 
أضخم شركة تجارة إلكترونية

مستهل  خالل  الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  تراجع 
تداوالت السبت 2022 لدى السوق الموازية )السوداء(، 

فيما استقر لدى البنك المركزي
استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 
عند مستوى 152.71 دينار للشراء، و152.74 دينار 
bank-of-« الجزائر  بنك  موقع  أورد  ما  وفق  للبيع، 

.»algeria.dz
السوق  لدى  الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  وانخفض 
 189.80 إلى  ليهبط  الرسمية )السوداء(  الموازية غير 
دينار للشراء، و191.91 دينار للبيع، مقابل 190.53 
موقع  بحسب  للبيع  دينار  و192.65  للشراء،  دينار 
رصد  في  المتخصص   )exchangerates247(
الموازية  الجزائرية  السوق  في  العمالت  أسعار صرف 

)السوداء(.
بنمو  الخاصة  توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  وعّدل 
إلى  تصل  بزيادة   2022 لعام  الجزائري  االقتصاد 

%2.4 بدال من %1.9 الُمقدرة سابقا.
نشر  العالمي،  االقتصاد  آفاق  له حول  تقرير  آخر  وفي 
النقد  صندوق  رفع  الربيع،  اجتماعات  انعقاد  بمناسبة 
نقطة   0.5 بمقدار  الجزائر  في  للنمو  توقعاته  الدولي 

مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
وودز،  بريتون  مؤسسة  تتوقع   ،2023 لسنة  بالنسبة 

الموجود مقرها بواشنطن، أن يصل نمو الناتج الداخلي 
في  اليوم  واإلسترليني  الدوالر  سعر  الحقيقي  الخام 

الجزائر
البنك  لدى  الجزائر  في  أمس  الدوالر  سعر  استقر  كما 
للشراء،  دينار   145.73 مستوى  عند  المركزي 

و145.74 دينار للبيع.
السوق  لدى  الجزائر  في  أمس  الدوالر  سعر  وحافظ 
الموازية غير الرسمية )السوداء( على مستواه عند 180 
دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير يذكر 

على سعر إغالق أول أمس.
وسجل سعر الجنيه اإلسترليني أمس، في الجزائر لدى 
البنك المركزي نحو 180.11 دينار للشراء، و180.20 
السوق  لدى  اإلسترليني  الجنيه  للبيع، وجاء سعر  دينار 
الموازية غير الرسمية )السوداء( عند مستوى 224.51 

دينار للشراء، و227 دينارا للبيع.
لدى  الجزائر  في  أمس  السعودي  الريال  سعر  وسجل 
للشراء، و38.85  دينار   38.84 نحو  المركزي  البنك 
الرسمية  الموازية غير  السوق  للبيع، وسجل لدى  دينار 
)السوداء( نحو 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار 
للبيع. وبلغ سعر الدرهم اإلماراتي أمس في الجزائر لدى 
للشراء، و39.68  دينار   39.67 نحو  المركزي  البنك 
الموازية غير  السوق  لدى  فيما جاء سعره  للبيع،  دينار 

دينار  و49.55  للشراء،  دينار   49.01 عند  الرسمية 
المركزي  الجزائر  بنك  تداول  شاشات  وأظهرت  للبيع. 
مستوى  عند  الجزائر  في  أمس،  الكويتي  الدينار  سعر 
فيما  للبيع،  دينار  و476.14  للشراء،  دينار   474.85

جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية )السوداء( 
عند مستوى 587.69 دينار للشراء، و594.22 دينار 

للبيع.
ق ـ إ

أسعار العمالت األجنبية في الجزائر
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وقفت على التحضير لموسم االصطياف بالقل      

الوالي مداحي تهدد وتتوعد المتخاذلين من السلطات 
المحلية و القطاعية

n  فضلــت، أمــس، والــي والية 
ســكيكدة، حوريــة مداحــي، القيــام 

و  القــل  لبلديــة  ســريعة  بزيــارة 
الوقــوف علــى مــدى تقــدم برامج 
التنمية المحلية و التحضير للموسم 
الصيفي حيث صدمة الوالي بالواقع 

المريــر و حالة التخلــف للعديد من 
المشــاريع و البرامج التي سبق لها 
و ان أعطت تعليمات بالشروع فيها 

او غلقها .
و فــي هــذا الســياق، وجهــت والي 
الوالية عبارات شــديدة اللهجة لعدد 
من المســئولين المحليين و التنفيذيين 
بخصوص جملة البرامج و األشغال 
التي ال تزال تسير بطريقة سلحفاتية 
خاصــة علــى مســتوى االســتعداد 
للموســم الصيفي و التنميــة المحلية 
لبلديــة القل التي وقفــت الوالي على 
تخلف مســئوليها في تحريك اشــغال 
النقــاط  علــى  القضــاء  و  النظافــة 
الســوداء و خاصة في شبكة التطهير 
التــي ال تزال تهدد شــواطئ وســط 
المدينــة بالغلق، كمــا أعطت الوالي 
أخــر تحذيرات لعدد من المســئولين 
الفرعيين على مستوى مصالح البيئة 
و البلدية مــن أجل اتحاد كل التدابير 
الالزمة الســتعادة القــل نظافتها في 
محيطها وعلى  شــواطئها خاصة و 
محاولــة »المير« و مــن معه تقديم 

صورة جميلــة للقل ب »مكياج » و 
»تــزواق » من خــالل إطالق أكبر 
حملة تنظيــف للشــواطئ و األحياء 
التي تغلق في القمامة و األوســاخ و 
الحشرات الموســمية، كما استغربت 
الوالــي من ســبق و إصــرار البلدية 
على عدم اتخاذ قرار سد التوصيالت 
الفوضوية للمواطنين التي تصب في 
مجــرى وادي الســيال، و نحن على 
بعــد خطوة من موســم االصطياف، 
قبــل أن »تداهــم« مستشــفى عبــد 
القــادر نطــور، حيــث وقفــت على 
متاعــب القطــاع الصحــي، خاصة 
فيما يتعلــق تنفيذ جملة من القرارات 
الهامــة التي تتعلــق بالتهيئة الداخلية 
و فتــح المصالح المغلقة منها قاعات 
الجراحة حيث توعدت مدير القطاع 
الصحــي باتخاذ كل التدابير االدارية 
ضده مثله مثل عدد من المســؤولين 
الذين وصفتهم بالفاشــلين ، الســيما 
فــي مجــاالت الشــباب و الرياضــة 
و المتابعيــن لبرامــج التنميــة علــى 

مستوى بلدية القل .

n نظمــت الرابطــة الوالئيــة 
لإلنقاذ واالســعاف و النشــاطات 
الغوصية بالمعهد العالي للتكوين 
شــبه الطبي تحت إشــراف السيد 
والــي جيجل ملتقــى علمي حول 
عــدم تشــبع الغطــس بحضــور 
اإلطارات العسكرية و المدنية و 
المنتخبيــن للوالية و كذا حضور 
أساتذة مختصين في الميدان على 
غــرار البروفيســور بوبزاري و 
البروفيســور درالــي ورديــة،و 
مجموعــة كبيرة مــن األطباء و 

المختصين في الطب.
وفــي هذا الســياق قــدم  عزيزي 

حســين رئيــس الرابطــة الوالية 
والنشــاطات  واالســعاف  لإلنقاذ 
الغوصية نشاطات منظمته خالل 
الفترة الســابقة ،كما ساهم  والي 
الواليــة بتقديم مداخلة اشــار من 
خاللهــا الى محتوى اليوم العلمي 
مشــجعا مثــل هاتــه المبــادرات 
الفكريــة و العلميــة المتخصصة 
،يشــار الى ان تنظيم هذا الملتقى 
يتزامــن مع تحضيــرات الوالية 
لموســم االصطياف ،الذي يتوقع 
ان يكــون اســتثنائي علــى خلفية 
تراجع مرض كورونا كوفيد19.
                      نصرالدين . د

فتح سوق السيارات يف بني الويدان بسكيكدة
سوق  أمس،  أول  أفتتح،   n
في  المستعملة  السيارات 
مستوى  على  سكيكدة،  والية 
والية  غربي  الويدان  بين  بلدية 
مبادرة خاصة  هو  و   ، سكيكدة 
في  تدخل  الخواص  أحد  من 

اطار االستثمار الخاص.
األول  يومه  في  السوق  افتتاح 
السيارات  من  بالعشرات  عج 
بلوحات  والمستعملة  القديمة 

مستوى  على  عديدة  ترقيم 
منطقة الشهيد« رابح مطاطلة« 
وهو   ، الويدان  بين  بلدية  في 
حيث  من  بلدية  ل ل كبير  مكسب 
على  سيعمل  ،و  المداخيل 
باقي  و  التجارة  انعاش  محاولة 
المرافق الخدماتية على مستوى 
الوالية  غرب  و  تمالوس  دائرة 

ككل.
                             نورالدين ب

الرابطة الوالئية لإلنقاذ واالسعاف تنظم 
ملتقى علمي بجيجل

سكيكدة :نورالدين .ب

n فــي إطــار التحضيــر الجيــد  
لموســم مكافحــة حرائــق الغابــات 
وتطبيقــا  القــادم٫  جــوان  الفاتــح 
لتعليمات والي والية ميلة في مجال 
الحــد من األخطار الكبرى ) حريق 

مهول(
شــاركت محافظــة الغابــات لوالية 
ميلة إلــى جانب رؤســاء المصالح 
ورئيــس مقاطعــة الغابات شــلغوم 
الميدانيــة  الخرجــة  فــي  العيــد 
المبرمجة من طرف الدرك الوطني  
يوم االثنيــن 16 ماي 2022 نحو 
غابــة حمام قرور مــن اجل معاينة 
المــكان تحضيرا النطــالق مناورة 

تدريبيــة إلخمــاد حرائــق الغابات 
،وكــذا ضمــان ســالمة المواطنين 
وممتلكاتهــم  ،وذلــك بالتعــاون مع 
مديريــة الحمايــة المدنيــة ،القطاع 
العســكري ،األمن ،مديرية الموارد 
المائية ومديرية األشغال العمومية .
وتمــت الخرجــة الميدانيــة تحــت 
اشــراف رئيس دائرة شــلغوم العيد 
ورئيــس بلديــة واد العثمانيــة، أين 
تم  تحديــد المواقع وســيناريوهات 
التدريبيــة المحتملــة بعيــن المكان 
في انتظــار االنطــالق الفعلي لهذه 

العملية .
                      محمد بوسبتة 

مخطط لمواجهة الحرائق بميلة

n نظــم االتحاد الوالئــي للحرفيين 
إلدماج الملحــق بمكتب والية االتحاد 
العــام للحرفيين والتجــار الجزائريين 
)UGCAA( ،وبالتنسيق مع االتحاد 
الوطنــي للطلبة لمدة 4أيــام  معرضا 
إلدمــاج الخريجين وطلبــة الجامعات 
فــي الحــرف التقليديــة .وذلــك بكلية 
منتــوري  بجامعــة  واللغــات  اآلداب 

قسنطينة 1
يعتبــر هــذا الحدث الرابــع من نوعه 
والــذي يصادف اليوم الوطني للطالب 
19 مــاي ،وأوضح أمين عام االتحاد 
الســيد جمرة أن هذا المعرض يهدف 
إلــى تعزيــز الحــرف والصناعــات 
دمــج  إلــى  ،باإلضافــة  التقليديــة 
الخريجيــن وطالب الجامعــات الذين 
يرغبــون في ممارســة مهنــة في هذا 

القطاع الترويجي.
وركــز المتحــدث  علــى المســاهمة 

النشــطة لممثلــي مختلــف مخططات 
 ANADE دعم تشغيل الشباب ، مثل
و ANGEM و CNAS وصندوق 
التأميــن االجتماعــي غيــر المأجــور 
إلــى  باإلضافــة   ،  )CASNOS(
يعرضــون  حرفًيــا   15 مشــاركة 
أعمالهــم. منتجــات الحــرف التقليدية 
 ، الفنيــة  التحــف  مثــل   ، المختلفــة 
والكعك التقليدي ، واألواني النحاسية 
، والمالبــس التقليديــة. باإلضافة إلى 
هذه األنشــطة ، قام االتحــاد ببرمجة 
العديد من االتصاالت المباشرة وغير 
المباشرة المتعلقة بموضوع العرض، 
والتــي قدمها مديــرا CASNOS و 
CNAS ومديــر الضرائــب وغرفة 
الحرف والصناعــات التقليدية واتجاه 
السياحة على مستوى قاعة المؤتمرات 

الكبيرة الصديق بن  يحيى.
                             مريم.ب

معرض للطلبة الجامعني قصد ادماجهم  
يف الحرف التقليدية بقسنطينة 

مصالح بلديتي الطاهري واألمري عبد القادر تجهزان الشواطئ
دائرة  رئيس   ، أمس  قام،   n
تفقدية  ميدانية  بزيارة  الطاهير 
عبد  األمير  بلدية  لشواطئ 
الجنانة،  السطارة،  وهي  القادر 
الى  ،اضافة  الزمرد،والبرج 
ببلدية  بازول  شاطئ  معاينة 
رئيس  برفقة  ،وهذا  الطاهير 
بلدية الطاهير  المجلس الشعبي ل
ورئيس المجلس الشعبي البلدي 
وذلك  القادر  عبد  األمير  بلدية  ل
مدى  على  كثب  عن  للوقوف 
الستقبال  األخيرة  هذه  جاهزية 

موسم االصطياف لهذه السنة. 
ارتياحا  الزيارة  هذه  لقيت  وقت 
لدى المسؤولين المحليين ، حيث 
في  التحضيرات  تواصل   سجلوا 
اشراف  تحت  مالئمة  ظروف 
من  وذلك  بلديتين،  ال مصالح 

األمنية   المقرات  تهيئة  خالل 
المدنية   والحماية  الوطني  للدرك 
أشغال  استكمال  خالل  من  وهذا 
طالئها وربطها بمختلف شبكات 
الصرف  و  والكهرباء  الماء 
تنظيف  على  عالوة   ، الصحي 
وكذا  رمالها  وتهيئة   الشواطئ 
تهيئة مواقف السيارات و تجهيز 
لضمان  وهذا  العمومية،  اإلنارة 
وزوار  لمرتادي  الكاملة  الراحة 
شواطئ  دائرة الطاهير،يشار الى 
ان والية جيجل التي تشرف على 
ساحل يزيد عن 120كلم وتتوفر 
على شواطئ ذهبية خالبة من بني 
فرقان شرقا الى زيامة منصورية 
يزيد  ما  الستقبال  تتأهب  غريبا 
عن 10 ماليين مصطاف انطالقا 

من شهر جوان المقبل.

تشجيعا للصنع المحيل

استحداث تذكرة ترمواي عىل شكل بطاقة بنكية

اإلعالم  مسؤولة  كشفت   n
ياتية  العمل بالوحدة  واالتصال 
غيموز  ابتسام  قسنطينة  لترامواي 
انه تم استحداث بطاقة ركوب جديدة  
للمنتوج  تشجيعا  محلي  صنع  من 
بنكية  بطاقة  شكل  على  الوطني 
دون  عليها  للمصادقة  تستخدم 
جهاز  امام  تمريرها  خالل  من  لمس 

المصادقة .

هذه  بأن  المتحدثة   ذات  أكدت  و   
يا منذ  البطاقة دخلت حيز الخدمة فعل
واهداف  مزايا  عدة  تحمل  و  شهرين، 
من  اكثر  وعملية  ناجعة  أنها  منها 
سهلة  انها  ،كما  الورقية  البطاقات 
التعبئة واالستخدام اليومي. باإلضافة 
لتعبئة  أن لها ميزة جيدة و هي قابلة ل
مرات  عدة  بها  والسفر  واحدة  مرة 
أربعين  القديمة  التذكرة  سعر  بنفس 

دينار جزائري.
و لالستفادة من خدمات هذه البطاقة 

التوجه  يجب  لمس  دون  تعبئتها  اي 
الى أكشاك بيع التذاكر المعتمدة على 
الخمس  التجارية  الوكاالت  مستوى 
المنتشرة على طول الخط من محطة 
الى  وصوال  رمضان  المالك  عبد  ابن 
المحطة النهائية بمحاذاة جامعة عبد 
الموزعات  جانب  الى  مهري  الحميد 

اآللية. 
وأضافت أن اقتناء البطاقة دون لمس 
بسيط  ملف  إيداع  خالل  من  يكون 
يتمثل في صورة شمسية ونسخة عن 

بطاقة التعريف الوطنية.
من  تقليل   ال البطاقة  هذه  فوائد  ومن 
تكريس  لتذاكر  ل اليومي  االستهالك 
الترامواي  كون  بيئة  ال احترام  مبدأ 
وسيلة نقل ايكولوجية بيئية، باإلضافة 
إلى تخفيف الضغط على اكشاك بيع 

التذاكر وكذا الموزعات اآللية .
ياتية  العمل الوحدة  فإن  لإلشارة 
المواطنين  تدعو  قسنطينة  لترامواي 
لالستعمال  البطاقة  هذه  القتناء 

اليومي والدائم.

قسنطينة : مريم بن جامع
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متفرقات  اختفاء غامض لسيدة في رمضان جمال و شاب 

في القل بسكيكدة

n  يعيش، ســكان والية سكيكدة، 
فــي مختلــف قراهــا و مداشــرها و 
بلدياتها، على وقع االختفاء الغامض 
لســيدة تقطن برمضان جمال وشاب 
مــن القــل، مــع العلــم أن القضيتين 
تشــكالن امتــداد لعــدد من سلســلة 
االختفاء الغامض لألشخاص بصورة 
مشــبوهة مند ســنوات فــي مصيف 

القل بالتحديد. 
القضية األولى تخص الشاب »حمزة 
الثالــث مــن  العقــد  فــي  قــادي » 
العمــر، اختفى منذ 10 أيــام بمنطقة 

»الصــرى« ببنــي زيــد، و حســب 
قــادي«  فــإن »حمــزة  معلومــات 
المفقــود بالقــرب من منطقــة بوعمر 
بأعالي جبــال بلدية بنــي زيد غربي 
والية سكيكدة خرج الخميس الماضي 
من مســكنه بالقل،و ركب الحافلة الى 
منطقــة دوار »بني قــادة« ، ببلدية 
بنــي زيــد صباحا عنــد إخوتــه إلى 

المزرعة »البحيرة«.
 و حســب المعلومــات فإنــه وصــل 
منطقة الســوق للخميس لكنه لم يصل 
الى عند أخوته ومنذ ذلك الوقت و هو 

مختفي في ظروف غامضة، وذكرت 
عائلته أن ابنها يعاني من اضطرابات 
ذهنيــة، و ناشــدت المواطنيــن مــن 
أجــل العثور عليــه، هذا فــي الوقت 
الــذي تجندت فيــه مصالــح الحماية 
المدنية والمصالح األمنية وعشــرات 
المواطنيــن المتطوعين وقاموا بحملة 
تمشــيط واســعة لغابات المنطقة دون 

العثور عليه.
أمــا فــي بلدية رمضان جمــال ، فقط 
سجل اختفاء غامض لسيدة في عقدها 
الرابــع و هــي أم ألوالد كانــت قــد 

خرجت من بيتهــا كعادتها منذ أربعة 
أيــام و لــم تظهــر عليهــا معلومات، 
حيــث لــم تعد إلــى بيتهــا و انقطعت 
أخبارها،مــا جعل أبناءها يســرعون 
إلى إباغ الشرطة من أجل مساعدتهم 
فــي العثور عليها وســط قلق كبير و 
خوف على مصيرها، كما لجأت الى 
كل الطرق و الوسائل للحصول عليها 
دون نتيجة، لهذا نشرت بحثا في فائدة 
العائــات من أجل الحصول على أي 

مساعدة من المواطنين .
                          نورالدين ب

n     شــهدت، أول أمــس الجمعــة، 
والية بــرج بوعريريج حريق مهول 
بوســط المدينة بالضبط بنهج هواري 
بومدين و المعروف بمصنع شيروكي 
االخوة عطية في حدود الساعة 11 و 
24 دقيقة حسب بيان الحماية المدنية 
، المكان الــذي احترق بالكامل يعتبر 
مخزن للباســتيك و الكارتون، حيث 
تم تســجيل خســائر ماديــة معتبرة و 
لــم تســجل اي خســائر بشــرية ، في 
ذات الســياق تم تدخل الحماية المدنية 
الوحدة الرئيســية أين تــم اخماد النار 

تــم تســخير كل اإلمكانيــات  حيــث 
للسيطرة على الحريق ، والي الوالية 
تنقــل الــى عين المــكان فــور وقوع 
الحادثــة و قام بمعاينــة الحريق رفقة 
الســلطات العســكرية و المدنية حيث 
امر بتســخير كل اإلمكانيات من اجل 
اخماد الحريق و كذا حماية الســكنات 

المجاورة . 
لإلشارة فان الحريق انبعث منه دخان 
كثيــف مما خلــق نوع مــن الهلع في 
وسط ساكنة والية برج بوعريريج .
                      مبروك بن الطيب

حريق مهول استهدف مخزن للبالستيك 
و الكارتون بوسط برج بوعريريج

وفاة شاب يف حادث مرور رشق تبسة
n     وقــع مســاء أول أمــس حــادث 
مــرور اليــم علــى مســتوى الطريق 
الوطني رقم 16 ببلدية بئر العاتر 90 
كلم جنوب تبسة خلف مصرع الشاب 
محمــد بورنانــي وذلك اثــر اصطدام 
بين ســيارتين وعقب الحادث تدخلت 
المصالــح  األمنيــة وفرقــة الحمايــة 
المدنية اين تم محاولة إســعاف الشاب 
إال انــه توفي متأثــرا باإلصابات التي 
تعــرض اليهــا ويعتبــر هــذا الحادث 
الرابــع من نوعه بتراب والية تبســة 
خال فترة لم تتعدى اســبوع اذ سجل 

الحــادث االول غــرب الوالية مخلف 
3 قتلــى اثــر اصطدام بين ســيارتين 
كما ســجل حادث ثاني بجنوبها خلف 
مصــرع 10 أشــخاص وإصابــة 3 
اخريــن بجــروح اثــر اصطــدام بين 
جــراء  ســيارتين  عفــوا  طائريتــن  
الســرعة المفرطة وخلف حادث ثالث 
ببلديــة بئــر العاتر قبــل يومين خلف 
آخريــن  و4  أشــخاص   4 مصــرع 
بجــروح  ويعتبر شــهر ماي 2022 
اكثر االشهر دموية منذ عدة سنوات .    
                           هواري غريب 

n     فــي اطــار االحتفــال باليــوم 
العالمي للتنوع البيولوجي  الموافق لـ 
22مايمنكل سنة نظمت جمعية حماية 
الطبيعة والبيئة لوالية قســنطينة يوما 
تحسيســيا  بمدرسة شــجرة الذر حي 
التــوت وذلــك يوم الخميــس الماضي 
تحت شــعار »بناء مســتقبل مشــترك 
لجميع اشكال الحياة » وذلك بالتنسيق 

مع بلدية قسنطينة وبمشاركة مديريتي 
التربية والبيئة .

وقــد تم خال هذا اليوم –فتح ورشــة 
بيئية  وتنظيم مســابقة خاصة بالتنوع 
البيولوجــي وغــرس اشــجار والقيام 
بعمليــة تنظيــف  الى جانــب مداخلة 

حول الموضوع.
                          مريم .ب 

أنشطة ثرية لجمعية حماية الطبيعة والبيئة 
يف اليوم العالمي للبيئة بقسنطينة 

بجاية: والدة ثالثة أشبال يف حديقة قرية تفريت بأقبو

n   رأت ثالثة أشبال النور مساء 
أمس الجمعــة بحديقة الحيوانات 
للمرحوم حســين كيفوس، بقرية 
غــرب  كــم   70 )أقبــو،  تفريــت 
بجاية( ليصل عدد صغار األســود 
بالحديقــة إلى خمســة، حســبما 
علم اليوم الســبت من مســؤولي 

الحديقة.
لبؤة سيري، مفضلة  ولقد وضعت ال
الزائريــن فــي الحديقة، األشــبال 
الثــاث، ذكرين و أنثى، علما أنها 

سبق لها أن وضعت شبلين آخرين 
عام 2021، كما ذكر أحد مسؤولي 
الحديقــة الذي بدت عليه الســعادة 
بهذه الوالدات التي قال أنها ستعزز 
زيــارة الجمهــور للحديقــة الغنية 
ــواع الحيوانات،  بالعشــرات من أن

بعضها من الصنف النادر.
وطمــأن مســؤول الحديقــة كــون 
»األشــبال فــي صحــة جيــدة« و 
كونهــم »وضعوا بعيــدا عن أعين 
نــاس ووفرت لهــم كل الرعاية و  ال

الراحــة حتى يتمكنون من رضاعة 
لبؤة في هدوء، ولكي تتطور لدى  ال
أمهــم إحســاس األمومــة ألنهــا قد 
م ينمو  ترفضهــم و قد تقتلهــم إن ل

لديها هذا اإلحساس«.
وأضاف أن األشــبال ســيبقون مع 
لبؤة في مأمن لمدة شــهر، أي إلى  ال
غايــة 20 يونيو، قبــل أن يعرضوا 

على الزوار ليمتعوا عيونهم.
لإلشــارة، فإن حديقة أقبــو، وعلى 
الرغم مــن صغر حجمهــا، تتوفر 

ــى عــدد كبيــر مــن الحيوانات  عل
فــة، فيجد الزائــر فيها  الى  ل المخت
ــون  جانــب بســتان أشــجار الزيت
تيــن، ابن آوى وثعالب ونســور  وال
منهــا النســور الذهبيــة، وضبــاع 
الحيوانــات  ــى جانــب  إل وأنعــام، 
يــة من بط وطــاووس وحجل  المحل

وكاب وخيول و قرود و غيرها.
لكن ما يجلب أكثر زوار الحديقة، 
مجتمع األسود الذي يجذب المئات، 
بــل اآلالف منهم كل يــوم، بما في 
ــك العائــات وأطفالهــم الذيــن  ذل
ــون لرؤيتهــم عن قــرب وليس  يأت
تليفزيون. فقط من خال شاشات ال
حديقــة  مجــرد  كانــت  أن  وبعــد 
حيوانــات صغيــرة ومتواضعة في 
عــام 1992، تاريــخ إنشــائها من 
عاشق الحيوانات، المرحوم حسين 
ــذي توفــي فــي أبريــل  كيفــوس ال
الماضــي، أصبحت حديقة تفريت 
حديقــة حقيقيــة رغــم الصعوبات 
التي تواجه مسيريها إلبقائها على 

قيد الوجود.
ويشــير مســؤوليها أن الفضل في 
ــاة بالحديقــة يعود  اســتمرار الحي
لمســاعدة المتطوعيــن، على وجه 
الخصــوص جمعية صيــادي أقبو 
التي تزودها باللحوم بانتظام، وكذا 

المربين في المنطقة.

توقيف 31  متورطا  وحجز  مخدرات وأسلحة 
بيضاء يف مداهمات بسطيف 

شــرطة  أطــرت       n
دوريــات  عــدة  ســطيف 
ومداهمات وعمليات شرطية 
مكثفــة ،طــوال أســبوعين ، 
تمــت بنقــاط مختلفــة بإقليــم 
الحضــري  اختصاصهــا 
أســفرت عــن ضبــط )31( 
شــخصا فــي حــاالت تلبس 
المخــدرات،  تعاطي  بصــدد 
حيازة المهلوســات أو حيازة 

أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي.
 كمــا حجزت خــال مداهماتها  كمية من 
المخدرات  )كيف معالج( على شكل قطع 
متفاوتــة األحجــام بلــغ وزنهــا اإلجمالي 
128.74 غ إلــى جانب 186 قرصا من 
المؤثــرات العقلية ، مع حجز  11 ســاح  
أبيــض و قــارورة غــاز مســيل للدمــوع  
كانــت بحــوزة بعضهــم دون أي مقتضى 
شــرعي، إلى جانب حجــز 125 قارورة 
من المشروبات الكحولية.                                                               

 الضبطيــة القضائيــة، أنجــزت ملفــات 
جزائيــة ضــد الـــ 31  متورطــا ثبتــت 
أو  المخــدرات  تعاطيهــم  أو  حيازتهــم 
المؤثرات العقلية، أو استهاك المشروبات 
الكحولية في األماكن العمومية، إلى جانب 
حيازة أســلحة بيضــاء، أحيلــوا بموجبها 
أمــام الجهــات القضائية المختصــة، التي 
أمرت بوضع 05 منهم رهن الحبس  فيما 

وجهت  استدعاءات مباشرة للبقية.
                          نورالدين بوطغان
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دعا رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية الجنرال 
مارك ميلي الجيل القادم إلعداد الجيش لخوض حروب 
مستقبلية قد ال تشبه حروب اليوم، مؤكدا أن السنوات 

الـ25 المقبلة لن تكون مثل سابقاتها.
ورسم الجنرال مارك ميلي صورة قاتمة لعالم أصبح 
أكثر اضطرابا، مع وجود قوى عظمى عازمة على 

تغيير النظام العالمي. 
األمريكية  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس  وأخبر 
الطالب المتخرجين من األكاديمية العسكرية األمريكية 
في ويست بوينت أنهم سيتحملون مسؤولية التأكد من 

أن أمريكا جاهزة.
نشوب  احتمال  »إن  العسكريين:  للطالب  ميلي  وقال 

وال  يتزايد،  العظمى  القوى  بين  كبير  دولي  صراع 
عسكريا  به  تمتعنا  الذي  التقدم  كان  مهما  يتناقص.. 
على مدار السبعين عاما الماضية، فإنه ينغلق بسرعة 
العديد  أمام  الواقع  في  المتحدة  الواليات  وستكون 
والفضاء،  الحرب،  المجاالت  كل  في  التحديات  من 

واإلنترنت، والقوات البحرية والجوية والبرية«.
لها  ليس  التي  العالمية  القوة  تعد  لم  أمريكا  إن  وقال 
من خالل  أوروبا  في  اختبارها  »يتم  منازع، مضيفا 
آسيا  وفي  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية  العملية 
من خالل النمو االقتصادي والعسكري الهائل للصين 
لكوريا  والصاروخية  النووية  التهديدات  وكذلك 
الشمالية، وفي الشرق األوسط وإفريقيا من خالل عدم 

االستقرار من قبل اإلرهابيين.
في  العسكريون  المسؤولون  يراه  ما  مع  وبالتوازي 
الحرب  إن  ميلي  قال  أوكرانيا،  على  روسيا  حرب 
حرب  وجود  مع  للغاية،  معقدة  ستكون  المستقبلية 
متقدمة  وتقنيات  المدى  بعيدة  دقيقة  أسلحة  تتطلب 

جديدة.
إرسال  في  بالفعل  تسرع  المتحدة  الواليات  أن  وذكر 
وأسلحة  التقنية  عالية  جديدة  طيار  بدون  طائرات 
الحاالت  بعض  وفي  األوكراني،  الجيش  إلى  أخرى 
كانت المعدات في مراحل النموذج األولي فقط، مشيرا 
إلى أنه يتم استخدام أسلحة مثل طائرات »كاميكازي 
الكتف  على  تُطلق  التي  طيار  بدون  باليد«  سويتش 

حتى مع استمرار تطويرها.
وصرح ميلي بأنه ومع تطورات الحرب في أوكرانيا 
األسلحة،  من  مختلفة  أنواع  إلى  الحاجة  ازدادت 
األسلحة  على  ركزت  األولى  األسابيع  أن  موضحا 
 »Stinger« صواريخ  مثل  المدى  بعيدة  الدقيقة 
المدفعية  على  اآلن  التركيز  ولكن   ،»Javelin»و

وزيادة شحنات مدافع الهاوتزر.
 30 إلى   25 أنه على مدى  األمريكي  الجنرال  وأكد 
للحرب  األساسية  الطبيعة  ستستمر  القادمة،  عاما 
وأسلحتها في التغير. وبين ميلي أن الجيش األمريكي 
ولكن  القديمة،  واألسلحة  بالمفاهيم  التمسك  يمكنه  ال 
وتطوير  بتحديث  السرعة  وجه  على  يقوم  أن  يجب 
األمر  لزم  إذا  أو  ردع  يمكنها  التي  والمعدات  القوة 
على  سيتعين  إنه  وقال  عالمي.  صراع  في  الفوز 
بها  تفكر  التي  الطريقة  تغيير  المتخرجين  الضباط 
كقادة  مضيفا:  وتقاتل،  وتتدرب  األمريكية  القوات 
بالدبابات  حديثا  المعينون  سيقاتل  الغد،  في  للجيش 
على  وسيعتمدون  الروبوتية،  والطائرات  والسفن 
والتصنيع  االصطناعي  والوقود  االصطناعي  الذكاء 

ثالثي األبعاد والهندسة البشرية«.
ق ـ د

رئيس هيئة األركان المشرتكة األمريكية الجرنال مارك مييل:

أمريكا لم تعد قوة بال منازع والسنوات 
الـ25 المقبلة لن تكون مثل سابقاتها

أكد المرتزق البريطاني ماثيو روبنسون، في مقابلة مع 
صحيفة »تايمز« اإليرلندية، أن »األجانب في أوكرانيا 
والذخيرة  والدروع  األسلحة  في  نقصا  يواجهون 

واإلسعافات األولية«.
ونقلت الصحيفة عن روبنسون قوله: »ال يزال يتعين 
معظم  شراء  والمرتزقة  العسكريين  من  العديد  على 
في  صعوبات  »نواجه  وأضاف:  بأنفسهم«.  معداتهم 
األشياء األساسية مثل السترات الواقية من الرصاص 

األولية..  واإلسعافات  والذخيرة  واألسلحة  والخوذات 
كبيرة«.  مشكلة  هذه  لوجستية،  نظر  وجهة  من 
وروبنسون هو جندي بريطاني سابق ومتعاقد عسكري 
أمريكي، ويساعد حاليا في اختيار المرتزقة لـ«الفيلق 
الجورجي«، الذي تأسس في عام 2014، ويضم اآلن 

ما يقرب من 1000 مقاتل من أكثر من 30 دولة.
وتقول أوكرانيا إن نحو 20 ألفا قدموا للعمل في لواء 
األجانب كمتعاقدين، ومن بينهم روبنسون، الذي سافر 

إلى بولندا من جنوب إسبانيا، حيث يقول إنه »يعيش 
في منزل متنقل على الشاطئ ويقضي معظم وقته في 

ممارسة الرياضات الخطرة«.
ويتابع: »أمضيت 4 سنوات في العراق كمتعاقد أمني، 
وأنا أعلم المعايير المهنية المطلوبة.. لذلك عندما توقفنا 
جمع  علي  يجب  أنه  اعتقدت  الحدود،  على  فندق  في 

المزيد من المعلومات حول من سأشترك معه«.
ق ـ د

بريطاني يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها املرتزقة األجانب 
يف صفوف الجيش األوكراني

الدبلوماسيين  إن  الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  قالت 
الخاصة  يتلقون إخطارات على األجهزة  بالخارج  الروس 
بخصوص  الصحيح«  القرار  على«اتخاذ  تحثهم  بعملهم 

العملية العسكرية في أوكرانيا.
محاوالت  عن  متحدثة  زاخاروفا،  ماريا  وأضافت 
استخدم  »عند  الخارج:  في  الروس  الدبلوماسيين  استمالة 
الدبلوماسيين أجهزة الحواسيب في سفاراتنا.. وعند تشغيل 
نتصل  نحن  الخير  مساء  يتضمن:«  إشعار  يظهر  الشاشة 
بك. نحن نتفهم أنك اآلن بصدد اتخاذ قرار بشأن دعم ما تم 
اإلعالن عنه في موسكو، أو بناء على ضميرك وصفاتك 
آخر  قرار  التخاذ  جدا،  عالية  أنها  نعلم  التي  األخالقية، 
الهاتف  رقم  هو  فهذا  الثاني،  الرقم  اخترت  إذا  صحيح.. 

الذي يمكنك االتصال به«.
المتواجدة  العامة  األماكن  في  المحطات  أن  إلى  ولفتت 
بالقرب من سفاراتنا في الخارج أيضا تحمل الفتات مكتوب 
عليها: »نرجو لفت انتباه الدبلوماسيين الروس« متضمنة 

ذات المعلومات التي ترد على الحواسيب.
ق ـ د

بايدن و962 أمريكيا ممنوعون 
من دخول روسيا

 963 تتضمن  قائمة  الروسية،  الخارجية  وزارة  نشرت 
أراضي  إلى  دائم  بشكل  دخولهم  يمنع  أمريكيا  مواطنا 

روسيا، وذلك كرد على خطوة أمريكية مماثلة.
وقالت الخارجية في بيانها: »في سياق الرد على العقوبات 
روسيا،  ضد  باستمرار  المتحدة  الواليات  تفرضها  التي 
بالمواطنين  قائمة  بنشر  الروسية  الخارجية  وزارة  تقوم 
األمريكيين الذين يمنع دخولهم إلى روسيا االتحادية بشكل 

دائم. وتضم القائمة أسماء 963 شخصا«.
وأضافت الوزارة الروسية: »نؤكد أن اإلجراءات العدائية 
المتحدة  الواليات  على  دائما  ترتد  واشنطن،  اتخذتها  التي 

نفسها، وسيتم دائما الرد عليها بشكل مناسب«.
كما شددت الخارجية الروسية على أن العقوبات الروسية 
»إجبار  إلى  وتهدف  الطابع  اضطرارية  هي  المضادة، 
النظام األمريكي الحاكم، الذي يحاول فرض نظام عالمي 
العالم،  بقية  على  الجديدة  االستعمارية  القواعد  على  قائم 
لتغيير سلوكه واالعتراف بالوقائع الجيوسياسية الجديدة«.

وقالت الوزارة: »روسيا ال تسعى إلى الصدام وهي منفتحة 
على الحوار الصادق واالحترام المتبادل، وتفصل الشعب 
األمريكية،  السلطات  عن  دائما،  نحترمه  الذي  األمريكي، 

التي تؤجج الروسفوبيا«.
ق ـ د

وزيرة من أصول عربية يف 
حكومة ماكرون الجديدة

 
بورن،  إليزابيت  المكلفة،  الفرنسية  الحكومة  رئيسة  سمت 
لتولي منصب وزيرة  الملك  اللبنانية ريما عبد  الفرنسية - 

الثقافة.
منذ  الفرنسي  للرئيس  مستشارة  الملك منصب  عبد  شغلت 

عام 2019.
الملك  عبد  استطاعت  فقد  كارلو«  »مونت  موقع  وحسب 
»تنفيذ مشاريع مهمة على الصعيد الثقافي خالل تلك الفترة، 
رغم أنها غير معروفة على صعيد واسع لدى الرأي العام 

الفرنسي«.
نقمة  2020 بتخفيف  أنها »ساهمت عام  الموقع  وأضاف 
بين  اجتماع  من خالل  كورونا،  أزمة  الثقافة جراء  قطاع 
مطالبهم  إلى  لالستماع  الفيديو  عبر  وماكرون  الفنانين 

وهمومهم«.
ولدت عبد الملك عام 1979 في لبنان، وانتقلت مع أهلها 
إلى مدينة ليون الفرنسية، وكانت في العاشرة من عمرها، 
وتخرجت من معهد العلوم السياسية عام 1999. ثم حازت 
والتعاون  التنمية  مجال  في  العليا  دراسات  شهادة  على 

الدولي من جامعة بانتيون-سوربون في باريس.
عام  منذ  وتولت  للمسرح،  خاصا  شغفا  الملك  عبد  تبدي 
بال  برنامج »مهرجون  إدارة   2006 ولغاية عام   2001
حدود«.، قبل أن تصبح مستشارة ثقافية لدى بلدية باريس 
ثم مستشارة لرئيس بلدية العاصمة في ذلك الوقت، برتراند 

ديالنو.
عام 2017، عينت ملحقة ثقافية لدى السفارة الفرنسية في 

نيويورك.
ق ـ د

زاخاروفا تكشف عن فحوى 
»إخطارات« يتلقاها 

الدبلوماسيون الروس عىل هواتفهم

مجموعات   5 المتحدة  الواليات  شطبت 
من الئحتها السوداء للمنظمات اإلرهابية 
االنفصالية  بينها حركة »إيتا«  األجنبية 
بعد  »أوم«  اليابانية  والطائفة  الباسكية 

سنوات »لم تمارس فيها العنف«.
وحركة »إيتا« التي نشطت لفترة طويلة 
عدة  ارتكبت  حيث  وفرنسا  إسبانيا  في 
عن  مسؤولة  بأنها  متهمة  اعتداءات، 
مقتل أكثر من 820 شخصا لكنها حلت 
نفسها في 2018 بعد ثماني سنوات من 

إعالنها وقفا إلطالق النار.
اليهودية  المجموعة  شطب  أيضا  وتم 
المرتبطة  حي«  »كهانا  المتطرفة 
المنظمة  وكذلك  كاهانا  مئير  بالحاخام 
شورى  »مجلس  الفلسطينية  الجهادية 
المجاهدين في أكناف بيت المقدس« عن 
الالئحة، كما أعلنت الخارجية األمريكية.

والمنظمتان األخريان هما أوم شينريكيو 
اليابانية  الطائفة  المطلقة(،  الحقيقة  )أوم 
الدامي  االعتداء  أعضاؤها  نفذ  التي 
عام  طوكيو  مترو  في  السارين  بغاز 
1995 والمجموعة المصرية »الجماعة 
في  يتزعمها  كان  التي  اإلسالمية« 
عمر  الكفيف«  »الشيخ  األوقات  أحد 
السجن  في  توفي  الذي  الرحمن  عبد 
إدراج  وأتاح  المتحدة.  الواليات  في 
السوداء  الالئحة  على  المجموعات  هذه 
عقوبات  عليها  تفرض  أن  لواشنطن 
إعادة  وأتاحت  مالية.  سيما  ال  مشددة 
عليها  ينص  التي  المنتظمة  النظر 
القانون األمريكي تحديد ما إذا كانت هذه 
تعد ضالعة في اإلرهاب  الحركات »لم 
أو في األنشطة اإلرهابية ولم تعد لديها 
القدرات أو النية للقيام بذلك«، كما قالت 

الخارجية في بيان.
»بنجاح  اعتراف  أنه  واعتبرت 
في  وإسبانيا  واليابان  وإسرائيل  مصر 
هذه  قبل  من  اإلرهابي  التهديد  استبعاد 
المنظمات  هذه  وشطب  المجموعات«. 
الخارجية  لوزارة  السوداء  الالئحة  عن 

األمريكية ال يعني أنه تم تبييض صفحتها 
بالكامل في الواليات المتحدة، فهي تبقى 
في هذه المرحلة على الئحة ثانية، الئحة 
وزارة الخزانة األمريكية التي تتيح أيضا 

فرض عقوبات لكنها ملزمة بشكل أقل.
ق ـ د

بينها تنظيم مرصي

واشنطن تشطب 5 مجموعات من الئحتها السوداء 
للمنظمات اإلرهابية األجنبية
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منتخب  مدرب  بلماضي  جمال  تلقى 
الجزائر، ردا سلبيا من صديقه أليو سيسي 
بطل  السنغال،  لمنتخب  الفني  المدير 

أفريقيا.
تاج الدين 

جمال  مع  الجزائري  االتحاد  وسعى 
جوان    14 في  ودي  لقاء  إلقامة  بلماضي 
االلتزامات  كافة  من  االنتهاء  بعد  المقبل، 
من  جولتين  أول  في  المتمثلة  الرسمية 
من  كل  أمام  أفريقيا،  أمم  كأس  تصفيات 

أوغندا وتنزانيا.
أن  السنغالية  »روكور«  جريدة  وكشفت 
أمام  للعب  طلبا  قدم  الجزائري  اإلتحاد 
بالرفض  قوبل  ولكنه  التيرانجا«،  »أسود 

من المدرب آليو سيسيه.

في  سيسه  رغبة  بسبب  الرفض  ويأتي 
لعبه أحد  مواجهة منتخب يشبه في طريقة 

منافسيه في كأس العالم 2022 في قطر.
بطل  مدرب  أن  إعالمية  مصادر  وأفادت 
بلماضي  مواجهة  يخشى  سيسي  إفريقيا 
يبقى واحدا  فريقه  بأن  التأكيد  إلى  الساعي 
عدم  وأن  القارة  منتخبات  أفضل  من 
كان  قطر  في  المونديالي  العرس  حضوره 
الحكم  ولتالعبات  رياضية  غير  ألسباب 

بكاري غاساما.
كما أن العبي الخضر جد متحمسين للعب 
أمام رفقاء ساديوماني ،وهوما جعل  مدرب 

السينغال يخشى التعثر أ مام الخضر . 
الوطني  الفريق  يدخل  أ،  المنتظر  ومن 
في  أوعندا  بمواجهة  المنافسة  الجزائري 
لمقابلة  تانزانيا  إلى  التوجه  قبل  وهرالن 
لحساب  يوم8جولن  االتانزاني  الفريق 
بكوت   2023 أممغفريقيا  كأس  تصيات 

ديفوار  
بقوله:  صّرح  قد  السينغال  وطانمدرب 
أمام  اللعب  من  لنا  بالنسبة  فائدة  أرى  »ال 
لن  العبونا  حتى  حاليا.  الجزائر  منتخب 

يكونوا ُمتحمسين لهذه الفكرة«.
المجموعة  في  السنغال  منتخب  ويحل 
قطر  من  كال  أيضا  تضم  التي  األولى 

وهولندا واإلكوادور.

القدم  لكرة  الفلسطيني  المنتخب األولمبي  بالجزائر  حل 
وديتين  مباراتين  تتخلله  تحضيري  تربص  إلجراء 
23 سنة  من  الجزائري ألقل  نظيره  تحضيريتين ضد 
في إطار االستعدادات للمواعيد الرسمية المقبلة حسبما 

أعلنته اليوم السبت االتحادية الجزائرية لكرة القدم.
ويواجه المنتخب االولمبي الفلسطيني نظيره الجزائري 
يوم األحد 22 مايو بملعب 5 جويلية 1962 بالعاصمة 

الجزائر اعتبارا  من السادسة مساءا )00سا 18(  
األربعاء  يوم  الثانية   المواجهة  برمجت  بينما 

المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.
بمطار  الفلسطيني  الوفد  استقبال  في  كان  وقد 
االتحاد  ممثل  بومدين  هواري  الدولي  الجزائر 
سعادة  و  رشيد  حمري  القدم   لكرة  الجزائري 
فايز  الدكتور  لدىالجزائر،  فلسطين  دولة  سفير 
باشرت  الوديتين  للمواجهتين  وتحسبا  أبوعيطة. 
التشكيلة الوطنية يوم االربعاء تربصا تحضيريا 
بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى)الجزائر(، 
سيستمر لغاية 25  مايو الجاري، قبل أخر تجمع 
مقرر بفندق الجزائر من 25 إلى 27 من نفس 
تحت  الجزائري  االولمبي  المنتخب  ان  يذكر  الشهر. 
قيادة المدرب نور الدين ولد علي  يحضر للمشاركة في 
ليفيلو )بطولة تولون  الطبعة ال48 من دورة موريس 
سابقا(، المقررة في الفترة الممتدة من 29 مايو إلى 12 

يونيو بفرنسا.
وأج

كارلو  اإلسباني  مدريد  ريال  مدرب  ألمح 
الويلزي  الجناح  مشاركة  إمكانية  إلى  أنشيلوتي 
أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  في  بايل  غاريث 
ليفربول  ضد  المقبل  األسبوع  القدم  كرة  في 

اإلنكليزي.
الدوري  بلقب  فريقه  المتوج  اإليطالي  قال 
ريال  ضيفه  مع  هامشية  مباراة  بعد  اإلسباني 
السلبي »لم يكن  بالتعادل  انتهت  الجمعة  بيتيس 

بايل )32 عاماً( قادرا على التواجد بدياًل. أراد 
توديع الملعب )سانتياغو برنابيو(، كان شعوره 
الجماهير  على  التحية  وإلقاء  اللعب  أراد  جيداً. 
في غضون  أخيرة  فرصة  على  سيحصل  لكنه 
لياقة  في  سيكون  بايل  أن  أعتقد  ألني  أسبوع، 

جيدة للنهائي«.
المقبل  السبت  ليفربول  مع  مدريد  ريال  ويلتقي 
دوني  سان  ضاحية  في  فرانس  دو  استاد  على 

الباريسية في نهائي المسابقة القارية 
الرقم  ريال  يحمل  التي  األولى 

القياسي في عدد ألقابها )13(.
أالبا  دافيد  النمساوي  المدافع  وعن 
الذي لم يشارك مع ريال منذ الفوز 
على مانشستر سيتي اإلنكليزي في 
قال  األبطال،  دوري  نهائي  نصف 
الدوري  بألقاب  المتوج  المدرب 
األوروبية  البطوالت  في  المحلي 
قياسي(  )رقم  الكبرى  الخمس 
كان   .100% بنسبة  »سيلعب 
أننا  بيد  المشاركة  اليوم على  قادرا 
لم  للمخاطرة.  مضطرين  نكن  لم 
يشارك منذ 26 نيسان/أبريل، لكن 
تؤخذ  ال  الحاسمة  المباراة  هذه  في 
االعتبار،  بعين  فقط  البدنية  اللياقة 

انما الموهبة والخبرة«.
وتحدث أنشيلوتي عن العب الوسط 
مع  مشواره  سينتهي  الذي  إيسكو 
الملكي بعد تسعة مواسم في صفوفه 
مقاعد  على  بدأ  لقد  المباراة:  قبل  نتحدث  »كنا 
البدالء في مباراتي األولى ضد بيتيس، حتى انه 
من  رائعة  صفحة  يطوي  برأسه...  هدفاً  سجل 
رئيساً  لقد كان العباً  مسيرته مع ريال مدريد، 
السنوات  خالل  الفريق  هذا  حققه  ما  كل  في 

األخيرة... أتمنى له األفضل«.
بين سبورت

أفادت العديد من وسائل اإلعالم في الساعات الماضية بأن المهاجم الفرنسي 
كيليان مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه باريس سان 

جيرمان عوضا عن االنتقال إلى ريال مدريد.
وتحدثت صحف »ليكيب« و«لوباريزيان« الفرنسيتان و«ماركا« اإلسبانية 
إضافة إلى إذاعة »أر أم سي« عن قرار مبابي تمديد عقده مع سان جيرمان 
لثالثة أعوام بانتظار التوقيع رسميا، على أن يعلن عن ذلك في وقت الحق 

من مساء السبت.
لدى  اإلعالم  وسائل  أوردته  ما  على  التعليق  مبابي  من  المقربون  ورفض 
الفرنسية  العاصمة  نادي  بيان رسمي من  بانتظار أن يصدر  االتصال بهم، 

بهذا الشأن.
وكانت والدة مبابي فايزة العماري أفادت موقع »كورة بلس« المصري أمس 
الجمعة بأن نجلها توصل إلى اتفاق مع كل من سان جيرمان وريال ومدريد، 

وبات عليه أن يختار بينهما.
وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة في يونيو المقبل، وقد أفاد بأنه سيعلن 
قد  لكن  مايو،   28 في  الفرنسي  للمنتخب  المقبل  التجمع  قراره »قبل«  عن 
األسبوع  نهاية  عطلة  في  القرار  هذا  عن  يعلن  أن  لدرجة  األمور  تتسارع 
الحالي بحسب ما توقعت صحيفة »ليكيب« الرياضية التي عنونت الجمعة 

»مبابي، نهاية التشويق يوم األحد«، ثم قالت السبت »سيبقى«.
مدريد  ريال  برئيس  اتصل  مبابي  بأن  سي«  أم  و«أر  »ماركا«  وأفادت 
الذي  البقاء في سان جيرمان، وهو  بقرار  ليعلمه شخصيا  بيريز  فلورنتينو 
أراد الصيف الماضي االنتقال إلى النادي الملكي إال أن اإلدارة القطرية لنادي 

العاصمة الفرنسية وقفت حائال دون اتمام الصفقة.
وأشارت التقارير إلى أن العرض األخير الذي قدمه ريال البن الـ23 عاما 
قدره قرابة 190 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب سنوي صاف بقيمة 40 
باقي  غرار  على  صورته  حقوق  من   50% إلى  باإلضافة  يورو،  مليون 

العبيه.
ولكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة %100 التي يعرضها سان جيرمان.
حين  السبت  اليوم  الحق  وقت  في  موسمهما  جيرمان  وسان  مبابي  ويختتم 
يحتفالن بلقب الدوري أمام جمهور »بارك دي برانس« ضد ميتز في الجولة 
األخيرة من »اليغ 1« في لقاء سيكون وداعيا للجناح األرجنتيني أنخيل دي 

ماريا الراحل عن نادي العاصمة بعد سبعة مواسم.
أ ف ب

مبابي قرر البقاء في باريس 
سان جيرمان

أنشيلوتي يلمح إلى تواجد بايل 
في نهائي األبطال ويتحدث عن 

وضعية إيسكو ومارسيلو

المنتخب االولمبي الفلسطيني يحضر بالجزائر

 ...  أخبــار محرتفينا 

كشفت رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 
بجائزة  الفائز  عن  السبت،  اليوم  رسمي  بيان  في 

أفضل العب في »البريميرليغ« هذا الموسم.
دي  كيفين  البلجيكي  العب،  جائزة أفضل  وحصد 
بروين نجم مانشستر سيتي، وذلك للمرة الثانية في 

مسيرته بعد موسم 2019-2020.
وتوج دي بروين بالجائزة بعد حصوله على أعلى 
لفرق  قائدا  و20  الجماهير  من  تصويت  نسبة 

الدوري ولجنة من خبراء كرة القدم.
 7 على  في التصويت  البلجيكي  النجم  وتفوق 
صالح  محمد  المصري  النجم  أبرزهم  منافسين 
هداف ليفربول باإلضافة لكل من ترينت ألكسندر 
)توتنهام(،  مين  هيونغ  سون  أرنولد )ليفربول(، 
جيمس وارد براوس )ساوثهامبتون(، بوكايو ساكا 
يونايتد( وجواو  )وستهام  بوين  جارود  )أرسنال(، 

كانسيلو )مانشستر سيتي(.
تاريخ  في  العب  رابع  بروين  دي  ويعتبر 
خالل  مرتين  الجائزة  يحصد  »البريميرليغ« 
مسيرته، ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
يونايتد(  )مانشستر  فيديتش  والصربي نيمانيا 

والفرنسي تيري هنري )أرسنال(.
ولعب دي بروين 29 مباراة في الدوري اإلنجليزي 
 7 وصنع  هدفا   15 خاللها  سجل  الموسم،  هذا 

أهداف.

ياسني هماش مطلوب 
يف نيس 

نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية 
اإلفريقية للمرة الثانية في تاريخه

بكأس  المغربي  بركان  نهضة  فريق  توج 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، عقب تغلبه 
منافسه  على  الجمعة  يوم  المسابقة  نهائي  في 
بركالت  إفريقي  الجنوب  بيراتس  أورالندو 

الجزاء الترجيحية 5-4.
بالتعادل  المباراة  من  األصلي  الوقت  وانتهى 

السلبي ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.
في  التسجيل  المغربي باب  الفريق  وافتتح 
الدقيقة السابعة من الشوط اإلضافي األول عن 

طريق نجمه يوسف الفحلي من ركلة جزاء، وأدرك الفريق الجنوب إفريقي التعادل قبل 3 دقائق 
على نهاية الشوط اإلضافي الثاني عن طريق تيمبونكوسي لورش.

واحتكم الفريقان لركالت الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لنهضة بركان بنتيجة 5-4.
وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها نهضة بركان كأس الكونفدرالية بعد األولى عام 2020 عندما 

تغلب في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون مقابل.
عين الجزائر

بجائزة  سيتي،  مانشستر  نجم  فودين،  فيل  توج 
بالدوري  الحالي  الموسم  في  شاب  العب  أفضل 

اإلنجليزي 2021/2022.
وأعلنت رابطة الدوري اإلنجليزي »البريميرليغ« 
فوز  عن  »تويتر«  على  الرسمي  حسابها  عبر 
فودين بجائزة أفضل العب شاب بالموسم الحالي 
من المسابقة، بعد أدائه الرائع مع مانشستر سيتي.

في  بالجائزة  تتويجه  سبيل  في  فودين  فيل  ونجح 
كونور  أرنولد )ليفربول(،  آلكسندر  على  التغلب 
باالس(،  )كريستال  ميتشيل،  تيريك  غاالغير، 
ماسون ماونت )تشيلسي(، آرون رامسديل، بوكايو 
ساكا )أرسنال(، ديكالن رايس )وست هام يونايتد(.
وسجل فودين 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة 
بيب  اإلسباني  المدرب  قيادة  تحت  السيتي  مع 

غوارديوال.
ويعتلي مانشستر سيتي صدارة الدوري اإلنجليزي برصيد 90 نقطة بفارق نقطة واحدة قبل جولة 

الحسم األخيرة من المسابقة وبات قريبا للغاية من التتويج بلقب البريميرليغ في موسمه الحالي.
تويتر بريمرليغ

منتخب الجزائر يستعد 
للرحلة األوىل

قرر االتحاد الجزائري لكرة القدم، وبصفة شبه رسمية، 
طي صفحة تصفيات كأس العالم ومباراة الكاميرون.

شكوى  على  سلبا  رد  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  وكان 
بعد  المباراة،  إلعادة  القدم،  لكرة  الجزائري  االتحاد 
جاساما،  الجامبي باكاري  الحكم  ضد  المقدمة  الشكوى 
أن  ولو  التحكيمي.  الظلم  بسبب  اللقاء،  إعادة  ومساعي 

هناك من ال يزال يتمسك بخيط أمل إلعادة اللقاء .
في  زفزاف،  جهيد  للمنتخب  اإلداري  المدير  وسافر  
الساعات القليلة الماضية بغرض التحضير لرحلة الخضر 
في 8 جوان  القادم، إلى تنزانيا، وهي الرحلة الخارجية 
األولى لمحاربي الصحراء، بعد أزمة مباراة الكاميرون.

من  الثانية  الجولة  إطار  في  تنزانيا،  الخضر  وسياُلقي 
 ،2023 أفريقيا  أمم  كأس  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 

والتي ستقام في كوت ديفوار.
ووفقا لذات المصدر، فإن زفزاف، سافر اإلثنين  الماضي 
أفضل  اختيار  أجل  السالم، من  دار  تنزانيا  إلى عاصمة 
مكان إقامة ممكن لـ »الخضر »، مع السعي لتوفير كل 

احتياجات المنتخب في رحلته.

الكشف عن أفضل العب يف 
الدوري اإلنجلزيي الممتاز 

هذا الموسم

مبابي سيدفع مبلغا كبيرا 
لريال مدريد إذا جدد عقده 

مع باريس
أكدت العديد من المصادر الموثوقة أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي 
تراجع عن قراره بشأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وموافقته على تجديد 

تعاقده مع العمالق الباريسي.
وذكرت إذاعة »كادينا سير« اإلسبانية، إن ريال مدريد لم يكتف فقط باالتفاق 

الشفهي مع مبابي من أجل االنتقال إلى صفوف الملكي.
وسبق وعقد ريال مدريد اتفاقا مع مبابي من أجل االنتقال إلى صفوف النادي 

اإلسباني، في صفقة انتقال حر، ولكن دون توقيع أي عقود.
وذكرت اإلذاعة اإلسبانية، فإن أحد األشخاص المقربين من بيئة كيليان مبابي 
قد وقع على وثيقة اتفاق مع ريال مدريد، من أجل أن يضمن النادي اإلسباني 

انتقال الالعب إلى صفوفه.
يدفعه  كبير،  الطرفين، وجود شرط جزائي  بين  الموقعة  الوثيقة  وتضمن هذه 
إلى  االنتقال  الملكي وعدم  مع  باتفاقه  الالعب  إخالل  حال  في  مبابي  كيليان 

صفوفه.
ويرتبط مبابي، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى نهاية الصيف 

الجاري، على أن يعلن بشكل رسمي قراره بشأن مستقبله يوم األحد المقبل.
المصدر: »وكاالت«

الالعب  أن  صحفية  تقارير  كشفت 
الجزائري يانيس هماش مرشح للعودة إلى 
الدوري الفرنسي خالل الميركاتو الصيفي 

القادم.
في  نيس  نادي  أن  التقارير  ذات  أكدت  و 
البرتغالي  بوافيستا  مع  متقدمة  مفاوضات 
الجزائري  االيسر  الظهير  إستعادة  ألجل 

يانيس هماش.
حسم  يريدون  نيس  مسؤولي  أن  وأضافت 
صفقة يانيس هماش خالل األسابيع القادمة 
خاصة بعد المستويات الكبيرةالتي قدمها .

جدير بالذكر أن الظهير األيسر الجزائري 
يانيس هماش يوجد محل إهتمام عدة أندية 

أبرزها ناديا ساسولو وبولونيا اإليطاليان.

غزال يتألق مع فريقه 
يف آخر جولة من البطولة 

الرتكية 
رشيد  الجزائري  الدولي  الالعب  أنهى 
ِبتمريرة  السبت،  مساء  موسمه  غزال 

حاسمة لِمصلحة فريقه بشكتاش التركي.
مع   )1-1( ِبنتيجة  بشكتاش  فريق  وتعادل 
الضيف نادي قونيا سبور، لِحساب الجولة 
الـ 38 واألخيرة من عمر البطولة التركية.
وصنع المهاجم غزال هدف التعادل لِفريقه 
بشكتاش ِبتمريرة حاسمة، بعد أن نّفذ ركنية 

في الوقت بدل الّضائع )90+1(.
ورفع غزال غلّته إلى 7 تمريرات حاسمة، 
في البطولة التركية للموسم الحالي. فضال 
عن حيازته رصيد 5 أهداف في المنافسة 

ذاتها وأيضا رابطة أبطال أوروبا.
تاج الدين

نجم مانشستر سيتي أفضل العب 
شاب في الدوري اإلنجليزي

»السنافر« يسقطون يف سوسطارة 
حقق اتحاد العاصمة انتصارا ثمينا على ضيفه شباب قسنطينة )0-2(، على ملعب عمر حمادي ببولوغين، ضمن لقاءات 

الجولة ال31 من الدوري الجزائري، اليوم الجمعة.
ووقع ثنائية االتحاد بالل بن حمودة وعبد الرحمن مزيان، في الدقيقتين 53 و67.

وبهذا الفوز، حافظ اتحاد العاصمة على مركزه السادس في جدول الترتيب مؤقتا، برصيد 48 نقطة، بفارق ثالث نقاط 
عن شباب قسنطينة، صاحب المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، فاز اتحاد بسكرة على ضيفه بارادو، بهدف دون رد، سجله الالعب طارق عدوان في الدقيقة 20 من 
عمر المباراة، التي لعبت على ملعب 18 فبراير شباط بالعالية، لحساب ذات الجولة.

وبذلك يتواجد نادي الجنوب الجزائري في المرتبة التاسعة، برصيد 45 نقطة، في حين يحتل بارادو المرتبة الرابعة 
ب50 نقطة.

تاج الدين

صعود تاريخي لخنشلة والبيض لبطولة
 المحترف األول 

صعد نادي اتحاد خنشلة، إلى دوري المحترفين الجزائري، عقب فوزه على مستضيفه حمراء عنابة، بهدفين دون رد، 
في ختام منافسات بطولة الهواة، للمجموعة الشرقية. ونجح خنشلة، في حصد تأشيرة الصعود إلى دوري األضواء، بعد 
احتالله المركز األول، برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن وصيفه برج منايل. وبذلك يعود النادي الخنشلي إلى 
دوري األضواء، بعد غياب دام 46 عاما. ولم تتوقف اإلنجازات التاريخية عند نادي اتحاد خنشلة، ومجموعة وسط شرف 

فقط، حيث نجح مولودية البيض في خطف التأشيرة الثانية، عن مجموعة وسط غرب، ألول مرة في تاريخه.
إنجاز المولودية، جاء بعد احتالله الريادة برصيد 68 نقطة، بفارق األهداف عن شباب عين تيموشنت.

أربع مــواهب جزائرية ستحرتف 
يف إسبانيـــا

أعلن االتحاد الجزائري لكرة القدم بصفة رسمية تحويل 
4 العبين من أكاديمية الفاف إلى الدوري اإلسباني.

وأكد الفاف انتقال الرباعي محمد كروم ومحمد رفيق 
بوزحزاح،  وأونيس  زاوي  الدين  صالح  و  عمر 

لالحتراف في الدوري اإلسباني الليغا .
وأضاف الفاف أن الثنائي صالح الدين زاوي وأونيس 

بوزحزاح سيوقعان مع نادي فياريال .
رفيق  ومحمد  كروم  محمد  اآلخر  الثنائي  سيوقع  كما 
بنادي بلد بلد الوليد الناشط في دوري الدوري الدرجة 
المنتخب  أسطورة  من  المملوك  و  اإلسباني  الثانية 

البرازيلي السابق رونالدو نازاريو.

يتواجد يف قسنطينة منذ أيام 

برشلونة يجدد 
اهتمامه برامي 

بن سبعيني 
يتواجد منذ أيام نجم المنتخب الوطني وفريق 
رأسه  مسقط  في  األلماني  مونشنغالدباخ 

قسنطينة.
تاج الدين

حامة  ببلدية  سبعيني  بن  أمس  أول  وحل 
المدينة  هذه  من  له  صديق  رفقة  بوزيان 
ليحضر مقابالت دورة كروية بحي الشركات. 
وأعرب بن سبعيني عن حبه لقسنطينة وبله إال 
مستقبله حتى ألقرب  الحديث عن  أنه رفض 
قد  أعماله  وكيل  يكون  وربما  منه،  المقربين 

طلب منه ذلك.  
األلماني  دقيقة’   90 موقع ‘  ذلك كشف  إلى   
رامي  الجزائري  الوطني  المنتخب  مدافع  أن 
بن سبعيني مرشح للرحيل عن ناديه بوروسيا 

مونشنغالدباخ.
وأكد ذات الموقع أن نادي برشلونة اإلسباني 
الدولي  مع  التعاقد  أجل  من  السباق  دخل 
الجزائري رامي بن سبعيني وخطفه من نادي 

بوروسيا دورتموند.
لديه  سبعيني  بن  أن  الموقع  ذات  وأضاف 
إتفاق مع نادي بوروسيا دورتموند لكن دخول 

برشلونة السباق قد يغير المعطيات.
جدير بالذكر أن عقد مدافع المنتخب الوطني 
الجزائري رامي بن سبعيني ينتهي رفقة ناديه 

بوروسيا مونشنغالدباخ عام 2023.



عين على الرياضة

ووريرز  ستايت  غولدن  حقق 
عودة قوية وقاده ستيفن كوري إلى 
داالس  ضيفه  على  توالياً  ثان  فوز 
الجمعة،   126-117 مافريكس 
المنطقة  نهائي  على  قبضته  ليحكم 
السلة  كرة  دوري  في  الغربية 

.»NBA« األميركي للمحترفين
الشوط  باكراً في  تأخره  وبعد 
في  أرضه  على  نقطة   19 األول 
ووريرز  عاد  فرانسيسكو،  سان 
في   ،2-0 إلى  النتيجة  ليرفع  بقوة 
سلسلة يتأهل عبرها الفائز في أربع 
لمالقاة  النهائي  الدور  إلى  مباريات 
بوسطن  بين  الشرقية  المنطقة  بطل 

سلتيكس وميامي هيت )1-1(.
أفضل  كان  كوري  أن  وصحيح 
نقطة،   32 مع  لووريرز  مسجل 
التي  التكتيكية  التعديالت  ان  إال 
أجراها مدرب غولدن ستايت ستيف 

في  ساهما  الجماعي  واللعب  كير 
في  الضيوف  على  الطاولة  قلب 
العبين  ستة  وأنهى  الثاني.  الشوط 
برصيد  المباراة  ستايت  غولدن  من 
مساهمة  مع  أكثر،  أو  نقاط  عشر 
 23( بول  أمثال جوردان  الفتة من 
نقطة(، كيفن لوني )21 نقطة و12 
متابعة(، الكندي أندرو ويغنز )16 
تومسون  كالي  والمخضرم  نقطة( 

)15 نقطة(.
ارتكاز  العب  أول  لوني  وأصبح 
لووريرز يسجل أكثر من 20 نقطة 
ضمن  مباراة  في  متابعات  و10 
منذ  اقصائية(  )أدوار  أوف  البالي 

النجم روبرت باريش في 1977.
ايجاد  على  العبيه  كير  وحّث 
كارثي  أول  شوط  بعد  التوازن، 
بعض  وجدنا  إذا  اننا  لهم  »قلت 
ستعود  الثاني،  الشوط  في  التوازن 

المباراة لنا«.
تابع مدرب حامل اللقب ست مرات 
في  مبعثرين  كنا  أننا  »اعتقدت 
أكثر  عاطفياً  ربما  األول،  الشوط 
داالس  خرج  آخر.  شيئ  أي  من 

ودفعنا«.
نعرف  السابق »كنا  الالعب  أردف 
انهم سيخرجون بقوة وكانوا رائعين. 
كنا  أفضل.  ونّفذوا  أكبر  بقوة  لعبوا 
لن  باتزان،  لعبنا  إذا  انه  واثقين 
يسجلوا 15 ثالثية في الشوط الثاني. 
وإذا نجحوا سنربّت على أكتافهم«.

ولدى الخاسر، لم تكن 42 نقطة و5 
من  حاسمة  تمريرات  و8  متابعات 
دونتشيتش  لوكا  الرائع  السلوفيني 
فيما  لداالس،  االرقام  لمعادلة  كافية 
أضاف جايلن برونسون 31 نقطة.

وتقّدم داالس بفارق 14 نقطة على 
 .)72-58( الشوطين  بين  خصمه 

الهجومية  العمليات  دونتشيتش  قاد 
مع 24 نقطة في الشوط األول، فيما 
ليسجل  ثالثيات   4 برونسون  زرع 

20 نقطة.
أيضاً  ناجعاً  بولوك  ريجي  كان 
من  أربع  فسجل  القوس،  وراء  من 
الشوط  في  محاوالت  خمس  أصل 
فتقّدم  باكراً،  داالس  ضرب  األول. 
13- من  سلسلة  حقق  ثم  -5صفر، 
صفر منحته التقدم 8-23 بعد دقائق 

على البداية.
مشابهة  بسلسلة  ستايت  غولدن  رّد 
-13صفر، مقلصاً الفارق إلى -23
26، لكن مصدر قوة داالس استمر 
من خارج القوس، فسجل 15 ثالثية 
الشوط  في  محاولة   27 أصل  من 
تقريباً ضعف محاوالت  أي  األول، 

غولدن ستايت )8 من 15(.
لكن في الربع الثالث، سحب غولدن 
أقدام  تحث  من  البساط  ستايت 
85- إلى  الفارق  فقلّص  الضيوف، 

83 قبل خوض الربع األخير.
منحت ثالثية ألوتو بورتر جونيور 
 86-85 األول  تقّدمه  ووريرز 
مطلع الربع األخير، ومذذاك الوقت 
الفوز  لتحقيق  األقرب  المضيف  بدا 

الثاني توالياً في هذه السلسلة.
تفّوق المضيف 32-43 على داالس 
إلى والية  لينتقل  الحاسم،  الربع  في 
 تكساس وبجعبته تقدم مريح -2صفر.
وتحّسر مدرب داالس جايسون كيد 
من  التسديد  فريقه  مواصلة  على 
إذ  الثالث،  الربع  في  القوس  وراء 
سجل محاولتين فقط من أصل 13.

قال النجم السابق »يجب أن نفهم، انه 
ثالثيات  أربع  أو  تهدر ثالث  عندما 
متتالية، يجب أن تعود وتدخل تحت 
على  الثالثة  المباراة  السلة«.وتقام 

أرض داالس اليوم األحد.
بيين سبورت

األحد 22 ماي 2022 م
الموافق لـ 21 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

عودة قوية لغولدن ستايت تعزز تقدمه عىل داالس
الدورة الدولية للمسلك 
المحرتف للتنس بوهران: 

الجزائرية إيناس إيبو 
تتوج باللقب

توجت الجزائرية إيناس إيبو بلقب الدورة األولى للمسلك المحترف للتنس 
بوهران عقب فوزها في النهائي على منافستها الهولندية ستيفنز ليكسي 
خليل«  »حبيب  التنس  مركب  بميدان  السبت  اليوم   6-2 و   6-4 بواقع 

بحي السالم.
يذكر أن إيناس إيبو البالغة من العمر 23 سنة والمصنفة رقم 3 في هذه 

الدورة لم تخسر أي شوط مند انطالق المنافسة.
وفي نصف النهائي تأهلت ايبو بعد انسحاب منافستها األلمانية لويزا ماير 
أوف دير هايد التي كانت منهزمة في الشوط األول ب 0-3 فيما فازت 
الهولندية ستيفنز ليكسي على السلوفاكية بالنتينكوفا إيال بمجموعتين 6-4 

و6-2.
وفي نهائي الفردي رجال فاز السويسري ميركو مارتينيز على التونسي 
دوغاز عزيز بمجموعتين مقابل واحد )3-6 و6-4 و 2-6( ومن بين 
15 العبا جزائريا نجح خمسة منهم في بلوغ الدور األول وهم كل من 
إيناس بكرار وتوفيق سطالي الذي تم إقصائهما من دور الثامن النهائي 
فيما توقف مشوار كل من ريان قجميس وبن قدور ليندة في الدور الربع 
المنافسة على مدار أسبوع نجاًحا كبيًرا من حيث  النهائي. وحققت هذه 
التنظيم حسب مدير الدورة حمزة خالسي الذي اعتبر أن المستوى كان 

مرتفع للغاية بسبب المنافسة القوية.
وعرفت هذه الدورة الدولية األولى للتنس للمحترفين المنظمة من 16 الى 
21 مايو تحت إشراف الحكم التركي هالوك تورون مشاركة 64 العبا 

يمثلون 21 دولة.
وتنظم هذه المنافسة الدولية من قبل االتحادية الجزائرية للتنس بالتنسيق 
مع الرابطة الوالئية كما تندرج في إطار الترويج أللعاب البحر األبيض 
المتوسط وهران2022- وهي مدرجة في رزنامة اإلتحادية الدولية لهذه 

الرياضة.
وتتشكل هذه المنافسة من دورتين حيث ستقام الثانية من 23 إلى 28 مايو 

الجاري بنفس المركب.
وهران - قالت العبة التنس الجزائرية إيناس إيبو إن فوزها في الدورة 
األولى للمسلك المحترف التي اختتمت اليوم السبت بوهران ›‹أمر مشجع 
البحر  أللعاب  عشرة  التاسعة  النسخة  في  لمشاركتها  تحسبا  للغاية‹‹ 

األبيض المتوسط المبرمجة الصيف المقبل في هذه المدينة.
مركب  احتضنها  التي  الدورة  نهائي  عقب  لوأج  تصريح  في  وأضافت 
للفوز  جدا  سعيدة  »أنا   : )وهران(  السالم  بحي  خليل‹‹  ›‹حبيب  التنس 
األلعاب  قبل  لي  بالنسبة  بالخير  يبشر  األمر  هذا  البطولة.  هذه  بكأس 

المتوسطية التي أستعد لها بجدية كبيرة«.
وأج

أعلنت رابطة محترفي التنس العالمية ATP في 
البريطانية  ويمبلدون  بطولة  تجريد  بيان رسمي 
من نقاط التصنيف بعد قرارها »غير القانوني« 
من  والبيالروس  الروس  الرياضيين  حرمان 

المشاركة.
وقالت رابطة محترفي التنس العالمية في بيانها، 
برفض  ويمبلدون  بطولة  مسؤولي  قرار  إن 
الروس والبيالروس »غير  الرياضيين  مشاركة 
أضرار  لحدوث  إمكانية  هناك  وإن  عادل«، 

جسيمة للعبة للمرة األولى في تاريخها.
جنسية  أي  من  الالعبين  »مشاركة  وتابعت: 
الجدارة، ودون  أساس  يأتي على  البطوالت  في 

تمييز، وهما شيئان جوهريان لرياضتنا«.
الالعبين  بحظر  ويمبلدون  »قرار  وأضافت: 
بريطانيا،  في  المنافسة  والبيالروس من  الروس 

ويضعف  المبدأ،  هذا  يضعف  الصيف،  هذا 
نزاهة نظام الترتيب الذي تتبعه الرابطة، كما أنه 

يتعارض مع اتفاقية التصنيف الخاصة بنا«.
األوضاع،  تتغير  لم  »إذا  الرابطة:  وأردفت 
أمامنا سوى  يكون  لن  األسف،  وبكثير من  فإنه 
لعام  ويمبلدون  بطولة  من  التصنيف  نقاط  نزع 

.»2022
إلى   WTA التنس  محترفات  رابطة  وانضمت 
نظيرتها ATP، وقررت تجريد بطولة ويمبلدون 

للسيدات من النقاط أيضا.
في  ويمبلدون  بطولة  منظمو  أبدى  جهتهم،  من 
القرار  من  العميقة«  أملهم  »خيبة  رسمي  بيان 

.WTAو ATP الذي اتخذته
ثالث  ويمبلدون،  بطولة  منظمي  أن  يذكر 
أعلنوا  الموسم،  في  الكبرى  األربع  البطوالت 

العبي  الماضي حرمان  أبريل  من  الـ20  في 
في  المشاركة  من  والبيالروس  الروس  التنس 
يوليو،  و10  يونيو   27 بين  المقررة  البطولة 
الروسية في  العسكرية  مبررين قرارهم بالعملية 
أوكرانيا، في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم 
الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع 

الرياضي لسنوات عديدة.
وكاالت

رابطة محترفي التنس العالمية تنتصر لالعبين الروس 
في قرار غير مسبوق

فاز الدراج الجزائري محمد أمين نهاري بالمرحلة األولى 
الساعة(  ضد  ،)سباق  للدراجات2022-  الجزائر  لطواف 

على مسافة 5ر7 كلم اليوم السبت بين الشفة و البليدة.
اآلمال،  لمنتخب  ينتمي  الذي  الجزائري  المتسابق  وقطع 
ثانية متقدما مواطنيه   17 دقيقة و   12 المسافة في ظرف 
حمزة منصوري من المنتخب العسكري )12 د 18 ثا( و 
أيوب فركوس من منتخب أقل من 23 سنة ›12د 28 ثا(.

ويشارك 126 متسابق من بينهم 98 جزائريا في طواف 
الي   21 من  الممتدة  الفترة  في  المبرمج  الجزائر2022-  
مشاركة  يشهد  الذي  و  وهران،  و  الجزائر  بين  مايو   27
ثالثة أندية من اإلمارات العربية المتحدة و يتعلق األمر بكل 
من شرطة دبي و نادي الشفر و نادي أبوظبي للدراجات، 
إضافة الي نادي السالم السعودي و »آل سيكل« الفرنسي. 
أما على مستوى المنتخبات فتعرف نسخة 2022 مشاركة 

كل من تونس و مصر و ليبيا.
غد  يوم  كلم    150 مسافة  على  الثانية  المرحلة  وستجري 

األحد و التي تربط بين مدينتي البليدة و الشلف.
وجرت يوم أمس الجمعة، الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر، 

الجزائر  لعقاب من فريق مولودية  الدين  الدراج عز  بفوز 
الذي احتل المرتبة األولى بجدارة و اقتدار بتوقيت : 2 سا 
48 د 44 ثا، متفوقا على محمد أمين  نهاري من المنتخب 
الجزائري لآلمال )2 سا 1 د 36 ثا( و نسيم سعيدي من 
فريق شرطة دبي بنفس التوقيت أيضا )  1 سا  1 د 36 
الشؤون  وزارة  مقر  أمام  من  انطالق  السباق  وجرى  ثا(. 
المدنية  و  )القبة(  العناصر  بين  مغلق  في مسلك  الخارجية 

على مسافة 100 كلم، بمقدار 20 دورة من 5 كلم.
وستجرى المرحلة الثالثة يوم 23 مايو على مسافة 2ر192 
في  الرابعة  المرحلة  ستكون  فيما  ومستغانم،  الشلف   بين 
 106( مسافة  على  وهران  و  مستغانم  بين  الموالي  اليوم 

كلم(.
بوهران على  مايو  يوم 25  الخامسة فستجري  الجولة  أما 
مسافة 154 كلم بينما برمجت الجولة السادسة يوم 26 مايو 

في سباق ضد الساعة على مسافة 25 كلم بوهران.
وسيختتم طواف الجزائر2022- بالمرحلة السابعة يوم 27 
مايو بإجراء جائزة مدينة الجزائر على مسافة 78 كلم على 

مسلك مغلق طوله 3ر1 كلم، يقطعه الدراجون 60 مرة.

طواف الجزائر للدراجات2022- :  فوز الجزائري محمد أمين نهاري



تمكنـت الفرقـة االقتصادية والماليـة بالمصلحة 
الوالئيـة للشـرطة القضائيـة بأمـن واليـة ميلـة 
النصـب  تحتـرف  أشـرار  جمعيـة  تفكيـك  مـن 
علـى التجـار والمؤسسـات االقتصاديـة تتكـون 
مـن سـبعة أشـخاص مـن واليتيـن مجاورتيـن 

تتـراوح أعمارهـم بيـن 34 و47 سـنة.
مصالـح  تلقـي  إلـى  تعـود  القضيـة  تفاصيـل   
أمـن دائـرة القـرارم قوقـة لشـكوى مـن طـرف 
بجايـة  واليـة  مـن  تجاريـة  مؤسسـة  صاحـب 

ومعـدات  سـلع  طـال  للنصـب  تعرضـه  حـول 
السـباكة والترصيـص، حيـث تـم إفـراغ السـلع 
ببلديـة القـرارم قوقـة كمـا تقـدم متعامـل تجاري 
شـكوى  لترسـيم  البواقـي  أم  واليـة  مـن  آخـر 

األشـخاص. نفـس  ضـد  مشـابهة 
توقيـف خمسـة  إلـى  أفضـى  المفتـوح  التحقيـق 
مشـتبه فيهـم اعترفـوا بارتكابهـم لجـرم النصـب 
حيـث كانـوا يتحصلـون علـى نسـخ مـن ملفـات 
ويسـتعملونها  آخريـن  أشـخاص  باسـم  تجاريـة 
حيـث  الجملـة  تجـار  علـى  النصـب  فـي 
وطنيـة  ببنـوك  خاصـة  أختـام  بتزويـر  قامـوا 

تحمـل  لكـي  بنكيـة  علـى صكـوك  ووضعوهـا 
صفـة التأشـير البنكـي كمـا أوهمـوا ضحاياهـم 
بامتالكهـم لتلـك الملفـات التجاريـة، وعلـى هـذا 
األسـاس تـم الحصول على سـلع مـن المتعاملين 
االقتصادييـن وتجـار الجملـة لمعـدات السـباكة 

بقيـم ماليـة معتبـرة.
أفـراد الشـبكة كانـوا يقومـون بعمليـات النصـب 
باسـتعمال ناقليـن عمومييـن وإجـراء اتصـاالت 
بشـرائح هاتـف نقـال يتخلصـون منهـا بعـد كل 
فـي  مسـتودعات  اسـتئجار  مـع  نصـب  عمليـة 
مـن  أقـل  بأثمـان  بيعهـا  قبـل  مختلفـة  واليـات 

الحقيقـي. ثمنهـا 
والماليـة  االقتصاديـة  الفرقـة  أفـراد  تحريـات 
ألفـراد  حـد  بوضـع  تكلّلـت  ميلـة  واليـة  بأمـن 
الشـبكة الخمسـة وتحديـد هوية شـريكين آخرين 
ال يـزاالن فـي حالة فرار إضافة إلى اسـترجاع 
سـلع ومعـدات سـباكة بقيمـة فاقـت 167 مليون 

سـنتيم وتسـليمها لمالكهـا.
المشـتبه فيهـم تـم تقديمهـم أمام النيابـة المختصة 
بميلـة عـن جـرم تكويـن جمعية أشـرار التزوير 
مصرفيـة،  محـررات  فـي  المـزور  واسـتعمال 
النصـب وانتحـال هويـة الغيـر حيـث تـم إيـداع 
منهـم   03 ووضـع  الحبـس  رهـن  منهـم   02

تحـت الرقابـة القضائيـة.

15عين على المجتمع األحد 22 ماي  2022 م
الموافق لـ 21 شوال 1443 هـ

أعضاؤها يحترفون  النصب  على التجار 

 تفكيك جمعية أشرار واسترجاع سلع بقيمة 167 مليون سنتيم بميلة

توقيف 4 مروجين وحجز 1390 قرص مهلوس وصاعق كهربائي 
يستعمل في االعتداءات بتبسة

تبسـة  واليـة  أمـن  عناصـر  تمكـن 
وفـي  الماضـي  األسـبوع  نهايـة 
عمليتيـن منفصلتيـن مـن توقيـف4 
مشـتبه بهـم يبلغـون مـن العمر 26 
قـرص   1390 وحجـز  سـنة  و30 
األنـواع  مختلـف  مـن  مهلـوس 
فـي  يسـتعمل  كهربائـي  وصاعـق 

األشـخاص. علـى  االعتـداء 
 وتعـود وقائـع العمليـة األولـى علـى 
اثـر معلومـات تحصلـت عليهـا فرقة 
المشـروع  غيـر  اإلتجـار  مكافحـة 
العقليـة  والمؤثـرات  بالمخـدرات 
التابعة للشـرطة القضائية ألمن تبسة 

حيـث بعـد اسـتغالل تلـك المعلومات 
التـي تفيـد بان مشـتبه فيهما ينشـطان 
فـي ترويـج  ألقراص المهلوسـة من 
فئـة اإلكسـتازي حيـث بعـد التنسـيق 
لـدى  الجمهوريـة  وكيـل  نيابـة  مـع 
كميـن  نصـب  تـم  تبسـة  محكمـة 
محكـم  ادى الـى توقيف شـخصين و 
بحوزتهمـا أكثـر مـن 1000 قـرص 
مهلـوس نـوع إكسـتازي مخبـأة فـي 
كيـس بالسـتيكي كانـا فـي طريقهمـا 
واليـة  ألمـن  تحويلهمـا  تـم  لبيعهـا 
تبسـة وفتـح تحقيـق فـي القضيـة قبل 
الجمهوريـة  وكيـل  أمـام  تقديمهمـا 

لـدى محكمة تبسـة الحقا وفي سـياق 
متصـل تمكنـت مصلحـة أمـن دائـرة 
الشـريعة بنـاء معلومـات وردت إلى 
ذات المصلحـة مفادهـا ان مسـبوقان 
قضائيـا يروجـان فـي المخـدرات و 
المؤثـرات العقليـة يسـتغالن منزلهما 
ثليجـان  طريـق  الشـعبي  الحـي  فـي 
تفتيـش  إذن  علـى  الحصـول  بعـد  و 
صـادر عـن نيابـة وكيـل الجمهورية 
لـدى محكمـة الشـريعة تمـت مداهمة  
وقبـل  األول  فيـه  المشـتبه  مسـكن 
برمـي  فائقـة  بسـرعة  قـام  توقيفـه 
مسـكن  ببهـو  بالسـتيكي  كيـس 

تـم اسـترجاعه وبداخلـه   أيـن  جـاره 
المؤثـرات  مـن  كبسـولة   390
ملـغ   300 بريقابليـن  نـوع  العقليـة 
وبريريـكا 150 ملـغ نوع إكسـتازيا 
رفقـة  فيـه  المشـتبه  تحويـل  وبعـد 
المحجـوزات إلـى مقـر أمـن الدائـرة 
فيـه  المشـتبه  توقيـف  عمليـة  تمـت 
علـى  بمسـكنه  عثـر  الـذي  الثانـي 
حجـزه  تـم  أيـن  كهربائـي  صاعـق 
وتواصـل التحقيـق قبـل تقديم طرفي 
القضيـة أمـام وكيـل الجمهورية لدى 

الشـريعة.  محكمـة 
                             هواري غريب 

أعلــن البيــت األبيــض، الجمعة، 
الجويــة،  الرحــات  أولــى  أن 
التــي ســتنقل حليــب األطفال من 
أوروبا إلى أميركا، ستصل نهاية 

األسبوع الجاري.
وتشــهد الواليــات المتحــدة نقصا 
نادرا في حليب األطفال، في أزمة 
تثير قلق مالييــن اآلباء واألّمهات 

في سائر أنحاء البالد.
وجاء هذا النقص بســبب مشــاكل 
في التوريد ونقص في اليد العاملة 
جــراء جائحة كوفيــد19-، إال أن 
األزمــة تفاقمــت خالل الشــهرين 
الماضيين عقب إغالق مصنع تابع 
لمجموعــة "أبــوت" في ميشــيغن 
وســحب منتجات للشــركة بسبب 
االشتباه في تسبّبها في وفاة طفلين 

رضيعين.
وإثر ذلك، قرر الرئيس األميركي 

جو بايدن إنشــاء جسر جوي، في 
محاولة منه لحّل أزمة نقص حليب 

األطفال.
وكشف بيان للبيت األبيض صادر 
يــوم الجمعــة أن حليــب األطفال 
القــادم مــن أوروبــا ســيصل إلى 
والية إنديانــا األميركية على متن 
طائــرات عســكرية، نهايــة هــذا 

األسبوع.
نقالــة  وأضــاف: "132 منصــة 
تضم حليب نســتله هيلث ســاينس 
-ألفامينو- ستغادر قاعدة رامشتاين 
الجويــة في ألمانيا وتصل بالتحديد 
إلــى مدينــة إنديانابوليــس نهايــة 

األسبوع الجاري".
وتابــع: "ومــن المتوقــع وصــول 
114 منصة نقالة أخرى من حليب 
غيربر غود ستارت -إكستانسيف" 

في األيام المقبلة".

أزمة "حليب األطفال" تقلق أمريكا

أصيــب نحــو أربعيــن شــخًصا، 
“جروح عشرة منهم بالغة”، في 
مدينة بادربورن في غرب ألمانيا 
بســبب إعصار ضربهــا، وفق ما 

أعلنت الشرطة المحلّية الجمعة.
وقال رجــال اإلطفاء فــي المدينة 
علــى تويتــر إّن “ثمانيــة وثالثين 
مصاًبــا، إصابات بعضهم خِطرة، 
نُقلــوا إلــى المستشــفى”. وقالــت 
الشــرطة المحلية مــن جهتها، إّن 
هناك شخًصا واحًدا حالته حرجة.

وخلّــف اإلعصار أيضــا أضرارا 
ماّديــة جســيمة فــي هــذه المدينة 
الواقعة وسط مقاطعة رينانيا شمال 
فســتفاليا التــي تتعــرض لعاصفة 
تعبــر ألمانيا حاليا بعد ارتفاع غير 
مألــوف في درجــات الحرارة في 

هذا الوقت من العام.
في راينانيــا- باالتينات المجاورة، 
قضــى رجــل يبلــغ 38 عاًما بعد 
إصابتــه بصدمــة كهربائيــة عند 
دخولــه قبًوا غمرته المياه بســبب 
ســوء األحــوال الجويــة حســبما 

أعلنت الشرطة.
أجهــزة  باســم  متحــدث  ورجــح 
االطفــاء أن تكــون مدينة ليبســتاد 
التي تبعــد حوالي ثالثين كيلومترا 
من بادربورن قد تعرضت بدورها 
إلعصــار من دون تســجيل وقوع 

جرحى حتى اآلن.
وأحدثــت العاصفة خســائر كبيرة 
في هذه المنطقــة في غرب ألمانيا 
حيــث تحّدثــت قــّوات األمن عن 
انهيــار ســقوف منــازل وســقوط 

أشجار.
كذلــك، أظهــرت صــور نشــرت 
على مواقــع التواصل االجتماعي 

انقالب سيّارات.
وُسّجل اضطراب كبير في حركة 
القطارات ودعت الشرطة السّكان 

إلى مالزمة منازلهم.
األلمانيّــة  األرصــاد  وأصــدرت 
الجمعــة  عاصفــة  مــن  تحذيــًرا 
مصحوبــة برياح شــديدة قــد تبلغ 

سرعتها 130 كلم في الساعة.
                              )أ ف ب(

نحو 40 جريحا إصابات عرشة منهم بالغة 
جراء إعصار يف غرب ألمانيا 

ميلة : محمد بوسبتة 

أن  العالميـة  الصحـة  منظمـة  ذكـرت 
هنـاك حوالـي 80 حالـة إصابـة مؤكـدة 
حالـة  و50  القـرود  جـدري  بمـرض 
أخـرى قيـد الفحـص والتحقـق فـي 11 

دول.
وأكـدت السـلطات فـي اسـتراليا وفرنسـا 
وألمانيـا اكتشـاف أولى حـاالت اإلصابة 
بفيـروس جـدري القـرود الجمعـة، حيث 
يواصـل المـرض النـادر عـادة الظهـور 
فـي عـدد متنـام مـن الـدول حـول العالم.

وأعلنـت وزارة الصحـة بوالية فيكتوريا 
أن اإلصابـة المؤكـدة بفيـروس جـدري 
القـرود تعـود لشـخص فـي الثالثينيـات 
بريطانيـا،  مـن  لتـوه  عـاد  العمـر  مـن 

عزلـه  تـم  الشـخص  هـذا  أن  مضيفـة 
بعيـدا.

ذكـرت  الجمعـة،  سـابق  وقـت  وفـي 
السـلطات الصحيـة بواليـة نيـو سـاوث 
“محتملـة”  حالـة  حـددت  أنهـا  ويلـز 
رجـل  لـدى  القـرود  بجـدري  لإلصابـة 
أربعينـي والـذي عـاد إلـى أسـتراليا مـن 

مؤخـرا. أوروبـا 
لديهـا  إصابـة  أول  ألمانيـا  وسـجلت 

القـرود. بجـدري 
للجيـش  الطبيـة  الخدمـة  وأعلنـت 
الجيـش  معهـد  أن  الجمعـة  األلمانـي 
لألحيـاء الدقيقـة فـي ميونخ رصد بشـكل 
جلديـة  تغيـرات  الخميـس  أمـس  قاطـع 

مريـض. لـدى  للفيـروس  مميـزة 
ورصـدت فرنسـا حالـة إصابـة بجـدري 
الصحـة  سـلطات  وذكـرت  القـرود. 
فـي  عامـا(   29( رجـال  أن  الوطنيـة 
أصيـب  الكبـرى”  “باريـس  منطقـة 
بفيـروس جـدري القـرود، بـدون السـفر 

الفيـروس. فيهـا  ينتشـر  دولـة،  إلـى 
اآلن  حتـى  تـم  فرنسـا،  إلـى  وإضافـة 
رصـد حـاالت إصابـة بجـدري القـرود 
والواليـات  والمانيـا  بلجيـكا  فـي 
المتحـدة وبريطانيـا وإسـبانيا والبرتغـال 

. ليا واسـترا
اآلن  حتـى  الحـاالت  معظـم  وتشـمل 
رجـال كان لهـم اختـالط جنسـي برجـال 

آخريـن.
الحـاالت  عـدد  بلـغ  بريطانيـا،  وفـي 
حتـى  إصابـة   20 مؤخـرا  المؤكـدة 
الجمعـة. وقامـت البـالد بشـراء لقاحـات 
مضـادة للجـدري لتوفيـر بعـض الحماية 
هيئـة  ذكـرت  حسـبما  المـرض،  ضـد 
اإلذاعـة البريطانيـة “بـي بـي سـي” نقال 

الحكومـة. عـن 
وفـي إسـبانيا، بلغـت الحصيلـة المؤكـدة 
الجمعـة. وهنـاك  30 حالـة  لإلصابـات 
بالمـرض  أخـرى  اشـتباه  حالـة   23
حسـبما ذكـرت صحيفـة “ال فانغوارديا” 
نقـال عـن وزارة الصحـة. وتـم تسـجيل 

معظـم الحـاالت فـي منطقـة مدريـد.
السـويد  صنفـت  أخـرى،  جهـة  ومـن 
علـى  خطـر  بأنـه  القـرود  جـدري 
الشـعب، الجمعـة، بعـد يـوم مـن تسـجيل 
وزيـرة  وقالـت  إصابـة.  حالـة  أول 
لينـا  االجتماعيـة،  والشـؤون  الصحـة 
يسـمح  التصنيـف  هـذا  إن  هالينجريـن 
حمائيـة  إجـراءات  باتخـاذ  للحكومـة 

صحيـة. لخدمـات  واالسـتعداد 
أن  العالميـة  الصحـة  منظمـة  وذكـرت 
جـدري القـرود ظهـر بشـكل متكـرر في 
األخيـرة. ومنـذ  السـنوات  فـي  نيجيريـا 
عـام 2017، كان هنـاك إجمالـي 558 
حالـة مشـتبها بهـا هنـاك. مـن بيـن تلـك 
وثمانـي  مؤكـدة  حالـة   241 الحـاالت، 

حـاالت وفـاة.
                                     )د ب أ(

الصحة العالمية تؤكد ظهور 80 إصابة بجدري القرود في العالم
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في ذكرى رحيله الـ 57   

ذكريات عن الشيخ االبراهيمي اإلنسان 

عين على الثقافة والفن

إعداد: األخضر رحموني 

n بمناســبة حلول الذكرى 57 
لوفاة أميــر البيان في الجزائر 
الرئيس الثاني لجمعية العلماء 
الشيخ  الجزائريين  المســلمين 
محمد البشير اإلبراهيمي الذي 
قال فيه الشاعر أحمد سحنون: 
»ال تقــل يــا ناعــي األحــرار 
ماتــا *لم يمت مــن علم الناس 
الشــاعر  الحياتا«...ورثــاه 
محمد العيــد آل خليفة بقصيدة 
عصماء ختمها بقوله: »عشت 
فوق الثرى عظيما *فأحرى بك 

أن تسكن السماء عظيما«.
 في هــذه المناســبة الخالدة في 
الجزائــري،  الشــعب  وجــدان 
فضلــت التّوقف عند شــذرات 
مــن ذكريــات قديمــة  تعميمــا 
للفائدة، و حتى يتعّرف شــباب 
محمــد  الشــيخ  علــى  اليــوم 
البشــير االبراهيمي اإلنســان ، 
و كيــف كان يعتمد على نفســه 
و وســائله الخاصة منذ  شــبابه 
المبكر، خاصة و أن هذه الفترة 
مجهولة من حياته ، و هي غير 
مدرجــة في المرحلة الخامســة 
مــن ترجمته العلميــة و العملية  
التي كتبها بقلمه في مقال حمل 
عنــوان ) من أنــا (  بطلب من 
مجمــع اللغة العربيــة بالقاهرة  
عنــد انتخابــه عضوا بــه ، ما 
عدا قوله ) وكانت حركاتي منذ 
حللت بأرض الوطن مثار ريب 
عنــد الحكومة ومنبع شــكوك، 
حتى صالتي وخطبي الجمعية، 
فكنــت أتغطــى لها بألــوان من 
المخادعــة حتى أنــي تظاهرت 
لها عدة ســنين بتعاطي التجارة 
وغشيان األســواق إلطعام من 
أعولهــم مــن أفــراد أســرتي، 
ولكنها لم تنخدع ولم تطمئن إلى 
حركتي، فكان بوليسها يالحقني 
بالتقاريــر ويضيّق الخناق على 

كل من يزورني (.

فقــد نشــرت مجلــة - األثير - 
وهي مجلــة ثقافية فنيــة كانت 
تصــدر عــن مؤسســة االذاعة 
والتلفزة الجزائرية - في عددها 
رقم 19 الصادر في شهر ماي 
1974 مقــاال بتوقيــع - ابــن 
الصومــام - تحــدث فيــه عــن 
ذكرياته التي ســجلها مع الشيخ 
محمد الصغير البشــير - رحمه 
هللا - والذي يطلق عليه ســكان 
قريته تاغراســت التابعة لبلدية 
شــميني من والية بجاية حاليا، 

و   
 القريبة من قرية أغزر أمقران 
التابعــة لدائرة إفــري أوزالقن 
من واليــة بجاية تســمية - بابا 
عمــي -، خاصــة وأن عمــره 
اقترب من المئة سنة، باعتباره 
ومصــرف  أســرار  خزانــة 
تجــارب، وعندمــا كان ينطلق 
فــي الكالم عن أحداث المجتمع 
في تلك المنطقة، ومنها الوقائع 
التي جرت فــي النصف األول 
مــن القــرن العشــرين، يجعلك 
تعيــش تفاصيلها بــكل ما تملك 
من أحاسيس ومشــاعر. ومنها 
هذه المواقــف التي بقيت عالقة 
بذاكرته القوية مع الشيخ محمد 

البشير اإلبراهيمي. 
يقول - ابن الصومام - ))عندما 
أمســكت يوما جريدة  البصائر 
- لســان حــال جمعيــة العلماء 
و   - الجزائرييــن  المســلمين 
فيها صورة للشــيخ اإلبراهيمي 
رحمــه هللا - انتزعهــا مني، و 
أخــذ ينظر الــى الصورة بحب 
و إكبــار ،و هــو يردد  الشــيخ 
..الشــيخ البشــير ..ثم تضاحك 
و هو مســتغرق في اســترجاع 
الماضــي البعيد  ..تســاءل عن 
مناســبة هذه الصورة ،فأخبرته 
برحلــة الشــيخ الشــهيرة ســنة 
العربيــة  البــالد  الــى   1952

الثــورة  قبيــل  اإلســالمية  و 
و  يســمعني  التحريريــة...كان 
أنا في دهشــة من أمر اهتمامه 
بالموضوع  ..فاستخبرته األمر 
..فقــال :) ..ذاك تاريــخ بعيــد 
..أتعرف قهوة )فانفاني( بمدينة 
آقبو ...أحســن مقهى بالمنطقة 
على عهدهــا...و ملتقى وجهاء 
الناحية و رؤسائها الى الحرب 
العالمية الثانية...إنها ملتقانا كل 
ليلة في العشرينات - دون تحديد 
لسنة بعينها -، حجزنا فيها ركنا 
نســهر فيه حتــى يحيــن ميعاد 
إغالقها بعد منتصف الليل على 
مدار الســنة ..كنــت أعمل عند 
) طيطــار بإغزر أمقران ( مع 
جماعة من شباب المنطقة ...و 
كان الشيخ البشير )هكذا يذكره 
دائمــا( يعمــل خوجة فــي دار 
الشــيخ ابن علي الشــريف بين 
إغــزر أمقــران و آقبو...كانت 
تلك الجماعة تتواعد على اللقاء 
كل مســاء في تلك المقهى ..كنا 
نأتي إلى الموعد على العربات 
) الكاليش(، إال الشــيخ البشــير 
فإنــه يأتي راجــال من ) عزيب 
الشــيخ ابن علي الشــريف الى 
آقبو ( ..و يرجع كما أتى إال في 
الليالي الممطرة ..كثيرا ما كنت 
ألتقطــه في الطريق في الذهاب 
بعــد إلحــاح منــي ..و عندمــا 
تكتمــل الجماعة نبدأ في لعب ) 
الورق(  أو )الدومينو( للتســلية 
...الشــيخ ال يلعب معنا، و لكنه 
كان يرشــم لنا ..كما كان يتحفنا 
بحكاياته و أقاصيصه التاريخية 
..إال أنه عندما نتشاغل بأمر ما 
، يبدو ساهما واجما ينظر عبر 
النافــذة الى جبــل ) كلدمان ( ، 
إلى ســفحه األدنى حيث يغسل 

أطرافه واد الصومام العتيد .
إيــه الشــيخ البشــير...إيه.. لقد 
حدثنا بأشــياء كثيرة.. إنه وعاء 

علــم.. عالم بــل عالــم كامل.. 
عندمــا نكون في جلســتنا تلك، 
فإنه ال يعبــأ بأي كان من رواد 
المقهــى.. كان يدفــع دوره كل 
ليلة كما كان يدفع كل واحد منا 

دوره.
وإنــي ألعجب له أنــه بعد تلك 
الســهرة ال يــكاد الواحــد منــا 
يصل الى داره حتى يســقط في 
فراشــه إعياء من التعب، بينما 
الشيخ البير - خاصة في الليالي 
المقمرة أو الحارة - فإنه يرجع 
راجــال، وعند بدايــة العمل في 
الصباح الباكر يكون في مكتبه 
كامل االستعداد والقوة ...ال أثر 
لتعب األمس عليه، وهكذا بقينا 
على اللقاء حتى انتقل الى مدينة 
ســطيف حيث افتتح محال لبيع 

الزيت.
وبقي الشيخ البشير حتى الحرب 
العالميــة الثانيــة يبعــث إلينــا 
بتهانيــه في كل موســم ...وبعد 
الحــرب، وخاصة بعد أن مات 
أخلــص أصدقائــه مــن جماعة 
اإلصالح بقــي التواصل بيننا، 
وصار كلمــا التقى في الجزائر 
العاصمة بمن يعرفنا سأله عنا، 
وحمله إلينا تحياته وســالمه... 

إيه الشيخ البشير ...إيه.
وفــي صيــف 1965، وبعــد 
ســماعه خبر وفاة الشيخ محمد 
البشير اإلبراهيمي يوم الخميس 
بالجزائــر   1965 مــاي   20
العاصمــة عــن طريــق - ابن 
الصومــام - تنهــد وقــال وهو 
يتضاحــك: إذن ...قــد فعلهــا، 
وهللا لقــد فعلها. ثم ســرح قليال 
وقال )لم بق مــن تلك الجماعة 
إال إثنان، وها هو الشيخ البشير 

يفعلها.(
لإلشارة، فقد التحق الشيخ )بابا 
عمــي( برفيــق دربه في ســنة 

 .1966

تشــارك 18 فرقة إنشادية من عدة 
واليــات بالوطن ومــن دول عربية 
وأجنبيــة فــي المهرجــان الثقافي 
الدولي للسماع الصوفي في طبعته 
التاســعة التــي انطلقــت فعالياتهــا 
سهرة يوم الجمعة بوالية األغواط.
ويمثل المشاركون في هذا الموعد 
تونــس  دول  مــاي(   20-23(
وليبيــا ومصــر ونيجيريا وســاحل 
العاج وتركيا والبوســنة والهرسك 
ومقدونيــا واليمن، ضيفا الشــرف 
فلســطين  دولتــي  الطبعــة  هــذه 
الصحراوية  العربيــة  والجمهورية 

الديموقراطية.
ولــدى إعطائها إشــارة انطالق هذا 
المهرجان الذي تحتضنه دار الثقافة 
التخــي عبــد هللا بن كريــو ويحمل 
شعار »الســماع الصوفي... دعوة 
للحب والتحرر والســالم’’ أشــارت 
الثقافــة والفنــون صورية  وزيــرة 
مولوجــي الــى أن واليــة األغواط 
تزخــر برصيــد ثقافــي هــام وهو 
مــا يجعلهــا قبلــة لتنظيم مثــل هذه 
الفعاليات الثقافية، مؤكدة بالمناســبة 
علــى ضــرورة »االهتمــام بكافــة 
الطبوع والفنون خاصة تلك المتعلقة 

بالكلمة الموزونة«.

وصّرحت الوزيرة في ذات السياق 
بــأن هنــاك اهتماما كبيــرا من قبل 
الســلطات العموميــة بــكل مــا لــه 
عالقــة بالهوية الوطنيــة وله عالقة 
أيضــا باالعتــزاز بالجزائر تاريخا 

وببطوالتها وأمجادها.
ومن جهته أبــرز والي الوالية عبد 
القــادر برادعــي فــي كلمتــه عمق 
تاريخ هذه الوالية التي كانت مقصدا 
لــكل الزوايــا والطــرق الصوفية، 
وتشكل منبعا للطريقة التيجانية التي 
ســاهمت في نشر اإلسالم في عموم 

إفريقيا.
وأوضح أن استضافة والية األغواط 
للطبعــة التاســعة مــن المهرجــان 
الثقافــي الدولــي للســماع الصوفي 
هو اعتــراف بمكانتها وبدورها في 

احتضان الطرق الصوفية.
وشــهدت فعاليات افتتاح المهرجان 
للــدول  وثقافيــة  فنيــة  عــروض 
فيهــا  بمــا  المشــاركة  والواليــات 
معــرض الصناعــات التقليدية، كما 
خصصــت فقــرة مــن هــذا الحفل 
لعــرض فني للفــرق المحلية لوالية 
األغــواط التي قدمت صــورة فنية 
مميزة جمعت بين المسرح والسماع 

الصوفي.

مشاركة 18 فرقة يف المهرجان الثقايف الدويل 
للسماع الصويف يف طبعته التاسعة باألغواط

 فاز الكاتب الياباني هاروكي موراكامي 
بجائــزة »ســينو دو لــوكا« الفرنســية 
وذلك عن مجمــل أعماله، وهي الجائزة 
التــي تمنح منذ عام 1969 وقد فاز بها 
كبار الكتاب مثل ماريو بارجاس يوســا، 
ولويس بورخيــس، وموديانو، وماريز 
كونــدي العــام الماضي، وتعــد الجائزة 
من بين األعلــى عالميا من حيث القيمة 
المالية إذ تبلغ قيمتها مئتي ألف يورو.

وتم تدشين جائزة سينو ديل دوكا العالمية 
عام 1969 وســميت على اســم الناشر 
اإليطالي ومؤســس الصحــف المعروف 
ســينو ديل لــوكا وهــي تكافــئ المؤلف 
»الذي يشــكل عمله، في شــكل علمي أو 

أدبي، رسالة إنسانية«.
وقــال هاروكــي موراكامــي تعليقا على 
الفوز بالجائزة لمجلة لوبس الفرنسية إنه 

قبل كل شيء يؤمن »بالمثالية«، ويتألق 
هذا اإليمان في كتاباته، سواء في رواياته 
النهريــة المتاخمة للروايات الخيالية مثل 
»سجالت طائر الربيع« أو »كافكا على 
الشــاطئ« أو ثالثية »1Q84« وكذلك 
قصصه القصيــرة ومقاالتــه التي تجمع 
بيــن الســيرة الذاتية والتأمــالت األدبية، 
واآلراء المتعلقة بالموسيقى أو الرياضة.
وقد ولد هاروكي موراكامي عام 1949 
في كيوتو ونشــأ في كوبي باليابان، وهو 
االبــن الوحيد الثنين من مدرســي األدب 
اليابانــي، وقــد بدأ مســيرته حينمــا أتاه 
اإللهــام خالل مباراة بيســبول في تجربة 
وصفها بمقالتــه بعنوان »مهنة الرواية« 
والتــي ألهمتــه روايته األولى »اســتمع 
إلــى أغنية الريح« وحصــل على جائزة 

جونزو في عام 1979.

هاروكي موراكامي يفوز بجائزة "سينو دي لوكا" 
الفرنسية
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الجمعة...يوم رحيل العمالقة
وشحت الساحة الثقافية أول أمس الجمعة باللون األسود حزنا على رحيل أسماء المعة في 

سماء الفن والثقافة ففي الجزائر غّيب الموت المخرج والممثل النجم أحمد بن عيسى واسمه 
يتألأل في مهرجان “كان” حيث عرض فيلمه”la goute –d’or “وهو الذي يليق به السير 
على البساط األحمر...وفي  ذات اليوم ودعت مصر والعالم العربي الفنان الشامل سمير صبري 

في ذكرى وفاة زميله سمير غانم، وماهي إال لحظات قليلة  حتى تم اإلعالن عن مغادرة 
أحد كبار الشعراء العرب العراقي مظفر النواب لعالمنا وسط صدمة وحزن 

عشاق الكالم الموزون المقفى.

سمري صربي يرحل يف ذكرى وفاة صديقه 
سمري غانم 

n وشــّيعت أمــس جنــازة النجــم 
المصري سمير صبري، الذي توفي 
أول أمس عن عمر ناهز 85 عاما.

ويعد صبري أحد القالئل ممن برعوا 
فــي تقديــم كافة أشــكال الفنــون من 
تمثيل وغنــاء واســتعراض، إضافة 
إلــى موهبتــه فــي التقديــم اإلذاعي 
والتلفزيوني وإســهامه بمجال اإلنتاج 

السينمائي.
ودخل صبري شــهر فيفري الماضي 
أحــد مستشــفيات القاهــرة الكبرى، 
بســبب مــرض فــي القلــب، وأكــد 
المقربــون منه أنه عانى من مشــكلة 
فــي الصمام »الميترالــي«، وأجرى 

وقتها قسطرة في القلب. 
وقد مكث عدة أشــهر  في المستشفى 
لتلقي العالج وغادره الشهر الماضي 
قبــل عيــد الفطــر بعد تحســن حالته 

الصحية.
ولد ســمير صبري، في 27 ديسمبر 
1936، بمدينة اإلســكندرية ثم انتقل 
إلــى القاهــرة للعيش مع والــده عند 
انفصال والديه، وسكن بذات العمارة 
التي كان يسكنها المطرب عبد الحليم 

حافظ حيث التقيا هناك ألول مرة.
وقــد عمــل فــي بداياتــه مذيعــا في 
اإلذاعــة اإلنجليزيــة ثــم اتجــه إلى 

التمثيل والغناء.
اشترك في برنامج )ركن الطفل( مع 
الفنانــة لبنى عبد العزيز، وســاعدته 
إجــادة اللغــات األجنبية علــى تقديم 
برنامج )النــادي الدولي( الذي انتقل 

نجاحه مــن اإلذاعة إلــى التلفزيون، 
حــاور عــددا كبيــرا من المشــاهير 
واألعالم منهم الموســيقار محمد عبد 
الوهاب والشــاعر أحمد رامي والبابا 

شنودة والممثلة أمينة رزق.
وفــي مجــال التمثيــل بــدأ مشــواره 
بأدوار صغيرة في أفالم مثل )اللص 
والــكالب( و)هــارب من الــزواج( 
و)نهر الحيــاة( و)الراهبــة( و)عدو 
المــرأة( وعمل مع كبــار النجوم قبل 
أن يصبــح بطــال لعــدد مــن األفالم 
خالل حقبتي السبعينات والثمانينات.

قــدم خــالل مشــواره الفنــي أكثــر 
مــن 130 فيلمــا منها )بمبة كشــر( 
و)األحضــان الدافئــة( و)البحث عن 
فضيحة( و)رحلة األيام( و)وبالوالدين 
إحســانا( و)شــفاه ال تعرف الكذب( 
و)الجلسة سرية( و)التوت والنبوت( 
و)نشاطركم األفراح( و)جحيم تحت 
المــاء( و)القتل اللذيذ( و)جحيم تحت 
طلعــت   2 فــي  و)حــدث  األرض( 

حرب(.
كمــا أنتج عددا من األفالم منها )أهال 
يــا كابتــن( و)الســلخانة( و)منــزل 

العائلة المسمومة( وغيرها
وشارك في مسلسالت تلفزيونية مثل 
)أم كلثوم( و)قلــب الدنيا( و)حضرة 
المتهــم أبــي( و)قضيــة رأي عــام( 
و)حــق مشــروع( و)عــدى النهار( 

و)فالنتينو(.
وتوفــي صبري فــي الذكرى األولى 

لوفاة صديقه الفنان سمير غانم.

n وداعا أحمد بن عيسى 
رحــل عميــد الدرامــا الجزائرية  
الممثل والمخرج المسرحي أحمد 
بن عيســى عن عمر ناهز الـ 78 
ســنة، تاركا وراءه إرثا ســينمائيا 

ومسرحيا وفنيا.
وقــد صرح عماد بن عيســى ابن 
الممثــل الراحل لوســائل إعالمية 
أن والــده توفــي بكان الفرنســية، 
أيــن شــارك بفيلــم فــي الطبعــة 
الحالية لمهرجان كان الســينمائي، 
مواصــال أن والــده توقــف عــن 
التدخيــن منذ مــدة، والوفاة كانت 

إثر وعكة صحية.
وفــي رســالة نعي، قالــت وزيرة 
إن  مولوجــي،  الثقافــة صوريــة 
»الســاحة الفنية فقدت أحد قاماتها 
البارزة، ويترجل من صهوة الفن 
مجــددا فــارس مــن فرســانها«، 
مضيفة أنه »يغــادر تاركا وراءه 
إرثا فنيا مســرحيا وسينمائيا، فهو 
صاحب عديد األعمال المســرحية 
التــي تركت بصمتها في عالم أبي 
الفنون، وصاحب رصيد سينمائي 

غني.
وفي رصيد بن عيســى 50 ســنة 
مــن العطــاء الفني، تجســدت في 
120 فيلماً وعشرات المسرحيات 
واألدوار الســينمائية التي اشــتهر 
بهــا ومكنته من اكتســاب شــهرة 

وشعبية كبيرة.
من جهته، قال المســرح الجهوي 
لوالية سيدي بلعباس، إّن أحمد بن 
عيســى وجه دائم العطاء سينمائياً 
ومســرحياً، وصاحــب إرث فني 
إذ  االمتيــازات،  متعــدد  وثقافــي 
تقلد منصب مدير مســرح ســيدي 

بلعبــاس إبان فتــرة التســعينات، 
وهــي فتــرة عصيبــة فــي تاريخ 

الجزائر.
ولــد أحمد بن عيســى فــي منطقة 
ندرومــة بواليــة تلمســان فــي 2 
إدارة  وتولــى   ،1944 مــارس 
مسرح سيدي بلعباس الجهوي في 
ســنة 1995، ويعود لــه الفضل 
في اســتحداث مهرجان المســرح 
الممتاز الذي استقطب عدداً كبيراً 

من الجمعيات المسرحية.
زاول تعليمه الثانوي بمعهد التعليم 
الثانــوي، وغــادر إلــى العاصمة 
فــي ســن مبكــرة )17( لاللتحاق 
بالمســرح، وشــارك فــي تربص 
تكوينــي نظمه المســرح الوطني 
عــام 1964 بســيدي فرج، حيث 
كان ضمــن المشــاركين الـ 40، 
قبــل أن يدخل إلى المعهد الوطني 
للفنــون الدراميــة بــرج الكيفــان 
عام 1965، ثّم اشــتغل كمدّرس 
إلــى جانب األســتاذ “آالن فيتي”، 
بالتزامــن، دعــاه كاتــب ياســين 
إلى المســرح الوطنــي ألداء أحد 
األدوار في مسرحيتي “الخالدون” 
و«ما ينفع غير الصح« لمصطفى 

كاتب.
كانت ألحمد بن عيسى تجارب مع 
حبيب رضا وعبد القادر سفيري، 
لينتقل فــي 1968 إلــى الجامعة 
الدولية للمسرح بباريس ونال فيها 
جائزة أحســن تمثيل فــي الجامعة 
عن دوره فــي عرض “المطرقة” 

لـ “رامون الميدا”.
شــارك فــي مســرحيات مختلفــة 
إلــى  »أنظــر  أبرزهــا  بفرنســا 
الحيطــان وهي تســقط لجان لوي 

بريناتي...، 
كما عمل كمساعد مخرج في عدة 

مسرحيات أخرى.
لدى عودة بن عيسى إلى الجزائر 
علــى  أمضــى   ،1971 ســنة 
أول عقــد مــع المســرح الوطني 
الجزائــري مــع رفيق دربه ســيد 
أحمــد أقومي، وأســهم تعامله مع 
كل مــن عبــد القــادر علولة، عز 
الدين مجوبي، الحاج عمر، محمد 
بودية، مصطفــى كاتب، ولد عبد 
الرحمــان كاكي، وياســين كاتب، 
في تشكيل وعيه المسرحي كممثل 
وكمخرج، أما في الجزائر فشارك 
في »غرفتان ومطبخ »لعبد القادر 

سفيري،
»132 ســنة” لولد عبد الرحمان 
كاكــي، »النقــود الذهبيــة« لعبد 

القادر علولة.
وعلــى مــدار 50 عامــا، تكلّــل 
المســار الفنــي ألحمد بن عيســى 
بأزيــد من 120 فيلماً وعشــرات 
المســرحيات، حيــث أخــرج عدة 
أعمال للمسرح الوطني الجزائري، 
محمد  نص  مثل:«الزيتونة«عــن 
األخضر«لــــ  »الطيــر  بوديــة، 
»عجاجبية  ڨــودزي«،  »كارلــو 
1986(،«وصيــة  وعجائب«)
 )1994( لألطفــال  دمنــة” 
 ،2004 فــي  تقديمهــا  وأعــاد 
 ، )2 0 0 0 ( » لثمــن ا «
المنفجــرة«  »المغــارة 
 » ن ســو لمفتر ا » ، )2 0 0 7 (

،)2008(
عنابــة  مســرح  »الرتيلة«مــع 
الجهــوي، »نجمــة«، و«الحــب 
الوطنــي  »للمســرح  المفقــود 

الجزائري )2015(.
عيســى  بــن  ألحمــد  كان  كمــا 
وســينمائية  تلفزيونيــة  أعمــال 
كثيــرة، منهــا »كحلــة وبيضا«، 
ب  ا بــو أ » ، » ر نتحا ال ا «
بالومــا«،  الشــمس«،«دليس 
القانــون«،  عــن  »خارجــون 
»الجزائر  الخفــي«،  »الصــوت 

لألبد« )2015(.
وختــم أحمد بن عيســى مســيرته 
الفنيــة بإخــراج مســرحية “ريح 
 ،Le Foehn )الحرور” )الفون
مــن إنتــاج مســرح تيــزي وزو 
الجهــوي )نوفمبــر 2017( عن 
تراجيديــا كتبهــا األديــب الراحل 
مولود معمري سنة 1957، علما 
أّن أحمــد بن عيســى عايش إنتاج 
المســرحية ذاتهــا »الريح« على 
خشبة المسرح الوطني الجزائري 

)1967(
ونعــى رفقــاء بن عيســى زميلهم 
بعبــارات مؤثــرة يودعــون فيها 
عمالق من عمالقة الفن الجزائري 
الــذي اعتــاد الجمهــور إطاللتــه 
على الشاشة، وكتب الممثل عنتر 

هالل«
إنــا هلل و إنا إليه راجعــون تلقيت 
خبــر وفاة النجم أحمد بن عيســى 
راجيــا من المولى عــز و جل أن 
يتقبلــه فــي الفــردوس األعلى...
ننعي نفســنا و عائلة بن عيسى...
اللهم أغفر لــه و أرحمه برحمتك 
الواسعة«، وقال عبد القادر جريو 
فــي تصريح لــه لقنــاة تلفزيونية 
خاصــة أن المرحــوم أحمــد بــن 
عيســى عــاش نجما ومــات على 
بســاط النجوم، وحسب ذات القناة 
قال الممثل حسان بن زيراري أن 

الساحة الفنية فقدت ممثل كبير.
مــن جهتها كتبــت الممثلة فضيلة 
حشماوي بصفحتها الخاصة على 
فايســبوك عن وفــاة الراحل قائلة 
:«خبر نزل علينا كالســاعقة هذا 
الصبــاح، األخ والصديــق الفنان 
لحمد بن عيســى وافته المنية هذه 
الليلة الف رحمــة عليك وتعازينا 
لكل العائلة و لألسرة الفنية، إنا هلل 
وإنــا إليه راجعون«، وكتب أيضا 
الممثل حسان كشاش »رحل األخ 
والصديــق أحمــد بن عيســى، هللا 
يرحمه ويوسع عليه ويصبر أهله 
وأحبابه، تعازينا الخالصة لعائلته 

الصغيرة والكبيرة«.
وعبّر المخرج المســرحي شوقي 
بوزيــد عن حزنه لوفــاة كبار فن 
التمثيل واصفا إياه بالسيد الصادق 
الذي يجمع بين التياتر، التلفزيون 

والمسرح.
ونعــت الممثلة فتيحة وراد أســرة 
الراحل أحمد بن عيسى و األسرة 
الفنيــة قائلــة:« إنــا هلل وإنــا إليه 
راجعــون أحمد بن عيســى الفنان 
الحنــون طيب القلــب، صديق كل 
الفنانيــن اللهــم أغفر لــه وارحمه 
واســكنه الفردوس االعلى نشــاهلل 
يــارب تعازينا الخالصة ألســرته 

واألسرة الفنية«.
مــن جهتهــا قالــت الممثلــة أمــل 
فايزة«وداعا يافنان وداعا يا قامة 

فنية ال تعوض«.

الشاعر العراقي مظفر النّواب يرحل 
يف صمت  

n ورحــل أيضا الشــاعر العراقي 
الكبيــر مظّفــر النــّواب الجمعة عن 
عمــر ناهز 88 عاماً في مستشــفى 
في اإلمارات إثر صراع مع المرض، 
مــا أثار حزنا عّبــر عنه كثيرون في 
العراق والبلدان العربية عبر شبكات 

التواصل االجتماعي.
وقــد اشــتُهر النــّواب الــذي ولد في 
بغداد في األول من جانفي الثاني عام 
1934، وتخــّرج مــن كليّــة اآلداب 
فــي جامعة بغداد، بقصائــده الثورية 
أمضــى  بعدمــا  للجــدل،  والمثيــرة 

سنوات في السجن والغربة.
لموهبــة  األولــى  اإلنطالقــة  تعــود 

النّــواب بإكمال بيت شــعري أعطاه 
فــي  أســاتذته  أحــد  األّول  شــطره 
المرحلــة االبتدائيــة، معتمدا على ما 
كان يحفظــه من اختيــارات جّده في 
منزلهم من قصائد ومختارات أدبية، 
أّهلته رويدا رويدا لبناء عوامل بنائه 
الشعري، إلى أن بات ناظما للقصائد 
فــي المرحلــة الثانوية، وناشــرا لها 
الجداريــة  والمجــالت  بالدوريــات 

المدرسيّة.
تمّكــن النــواب مــن صناعة شــهرة 
أدبية لنفســه بكتابته الشــعر بالعربية 
الفصحى إضافًة إلــى اللهجة العاّمية 

المتداولة بالعراق.

إعداد: دالل بوعالم 
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قصر »كوردان« شاهد على قصة عشق خالدة

 « كــوردان  قصــر«  يحتفــظ   n
ببلدية عين ماضي )70 كلم شمال 
غــرب األغواط( - الــذي أعطيت 
أول أمس إشــارة انطالق أشــغال 
ترميمــه خالل زيــارة عمل وتفقد 
لوزيرة الثقافــة والفنون صورية 
مولوجــي إلى واليــة األغواط – 
بقصة رومانسية تليق بالروايات.
أن  كــوردان  قصــة  وتســرد 
أحــد التجانييــن نفــي إلى فرنســا 
مدينــة  إلــى  وبالضبــط  آنــذاك 
تعــرف  حيــث   ،Bordeaux
هنالك الســيد عمار التجاني والذي 
كان يلقــب آنذاك باألمير باآلنســة 
 Aurélie بيــكار  »أوريلــي 

Picard » فــي بوردو ووقع في 
غرامها إلــى أن تزوج بها ثم عاد 
بهــا إلى )عين ماضي( أين بدأ في 
تشــييد القصــر، حيــث أن كل ما 
في القصر مســتورد مــن الخارج 
حتــى نــوع البــاط وبالضبط من 
إيطاليــا وبقــي الزوجــان مــدة ثم 
توفــي زوجها وبقيــت »أوريلي« 
إلى غاية سنة 1943 حيث توفيت 

ودفنت بالقصر.
ظــل قصر كــوردان - ثانــي أهم 
معالــم التيجانيــة بعيــن ماضي - 
يشــكل ســحرا خاصا، فهــو مبنى 
يشهد على حكاية حب أحاطت بها 
الكثير مــن األقاويل واالشــاعات 

التــي عمــرت إلــى يومنــا، هــذا 
القصر شــيده أحمد عمار التيجاني 
)1897-1850( الخليفــة الرابع 
للطريقــة التيجانية ليكون مســكنا 
ألوريلي بيــكار زوجته التي ظفر 
بها من منفاه بفرنسا سنة 1870.

منــذ تزوج الشــيخ الشــاب بالفتاة 
تحــاك  والقصــص  الفرنســية 
عــن  تحــدث  البعــض  حولهمــا، 
زواج مســيحي نفــاه العقــد الذي 
كشف الحقا، والبعض تحدث عن 
جاسوســة أقحمها الفرنســيون في 
قلب الطريقة لتسيطر عليها، لكنها 
اختــارت في النهاية أن تموت بين 

التجانيين.
فــي عهده كان قصر كوردان جنة 

حقيقيــة، لكنــه تحّول مــع الوقت 
إلــى هيكل مهجــور إال من زوار 
ال يطلعــون على داخله المقفل وال 
علــى مقتنياتــه المفقــودة والتي ال 

يعرف مصيرها.
وتزخر الســاحة المحيطة بالقصر 
بنخيل وأشــجار واخضرار ومياه 
تعطينــا صورة عن جنــة أوريلي 
وعمــار التيجانــي... وغيــر بعيد 
عن القصر ضريح عمار التيجاني 
وابنــه محمــد التيجانــي، وبجوار 
الضريحيــن مقبــرة لبعض موتى 
العائلة التيجانية تتصدرهم أوريلي 
بإشــارة على شــاهدها أنهــا لقيت 

ربها على دين اإلسام.
                                   ق/م 

استخراج هاتف من بطن شاب مرصي

n تمكــن فريق طبي بمستشــفى 
بنهــا الجامعــي فــي مصــر، مــن 
اســتخراج هاتف محمول من بطن 
شــاب 25 عامــا، كان يعانــي من 

آالم شديدة بالبطن والمعدة. 
واســتقبل المستشــفى مســاء يــوم 
الخميــس لجراحة الطوارئ شــابا 
يعانــي من آالم شــديدة في البطن، 
وبعد إجراء الفحوصات تبيّن وجود 
أجســام غريبة في معدتــه، وعلى 

الفور قــّرر األطباء إجراء جراحة 
عاجلة وفوجئ الفريق الطبي خال 
الجراحــة بوجــود هاتــف محمول 
داخــل معدته، وجرى اســتخراجه 
مع وضع المريض تحت الماحظة 

الطبية.
ويبلغ الشــاب من العمر 25 عاما 
وتعــد الحالــة الثانية التي يشــهدها 
المستشفى الســتخراج موبايل من 

بطن مريض.

دالفني تعالج أمراضها الجلدية بمخاط 

الشعاب المرجانية

n إذا أصيــب اإلنســان بطفح جلدي، 
فقد يذهب إلى الطبيب الذي يصف له أحد 
المرهــم ليضعه عليه، وتصــاب دالفين 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ بأمراض 
جلدية أيضاً، لكنها تعالج أنفســها بفرك 

جلودها في الشعاب المرجانية.
وفي دراسة نشرتها أول من أمس دورية 
»آي ســاينس« التي تصدرها دار النشر 
»سيل برس«، أظهر الباحثون أن »هذه 
الشــعاب المرجانية لها خصائص طبية، 
مما يشــير إلــى أن الدالفين تســتخدمها 

لعاج األمراض الجلدية«.
وكانت أنجيا زيلتنر، المؤلفة المشاركة 
وعالمة األحيــاء البرية بجامعة زيوريخ 
بسويســرا، قد الحظت قبل ثاثة عشــر 
عامــا الدالفيــن، وهــي تحتك بالشــعاب 
المرجانية في شمال البحر األحمر، قبالة 
ســواحل مصر، والحظت هــي وفريقها 
أن »الدالفين كانت انتقائية بشأن الشعاب 
المرجانية التي تحتك بها«. وأرادوا فهم 

السبب.
وقالــت زيلتنر لـ »الشــرق األوســط«، 
الشــعاب  فــرك  ســلوك  أشــاهد  »لــم 
المرجانية بهذه الكيفية والكثرة من قبل، 
وكان مــن الواضــح أن الدالفين تعرف 
بالضبــط أي الشــعاب المرجانيــة تريد 
استخدامها، واعتقدت أنه يجب أن يكون 

هناك سبب«.
وتــم اإلبــاغ عــن احتــكاك الدالفيــن 
بالشعاب المرجانية واإلسفنج في فلوريدا 

ومنطقة البحر الكاريبي أيضاً، ولكن في 
مــرات قليلة جدا، وربما يرجع الســبب 
فــي ذلك إلــى أن معظم األبحاث تســتند 
إلى مسوحات القوارب ألنه من الصعب 
جــدا مراقبــة الحيتــان والدالفيــن تحت 
المــاء أثنــاء الغوص. وتضيــف: »لكن 
نظــرا ألني أهوى الغــوص، فقد تمكنت 
من دراسة الدالفين عن قرب في منطقة 
البحــر األحمــر بمصر، حيــث تمكنت 
مــن تحديد عينــات الشــعاب المرجانية 
التي كانــت الدالفين تحكها وأخذ عينات 
منهــا، ووجدت أنه مــن خال االحتكاك 
المتكــرر بالشــعاب المرجانيــة، كانــت 
الدالفين تثير الافقاريات الصغيرة التي 
تشــكل المجتمع المرجانــي، وكانت هذه 
الافقاريــات تطلق المخــاط، ومن أجل 
فهــم خصائص المخــاط، جمعنا عينات 

منه«.
وعهــدت زيلتنر بالعينــات التي جمعتها 
إلى المؤلفة المشاركة بالدراسة جيرترود 
مورلوك، وهي كيميائية تحليلية وعالمة 
أغذية في جامعة جوستوس ليبيج جيسن 
فــي ألمانيا، والتي وجدت بها 17 مركبا 
نشــطا له خصائــص مضــادة للبكتيريا 

ومضادات األكسدة والسموم.
وأدى اكتشــاف هذه المركبات النشــطة 
بيولوجيا إلــى اعتقاد الفريق أن »مخاط 
الشــعاب المرجانيــة يعمل علــى تنظيم 
ويعالــج  الدالفيــن  جلــد  ميكروبيــوم 

االلتهابات«. 

سيدة تلد طفلها مرتني بفارق 11 أسبوعا
n فــي عالم الطب هنــاك الكثير 
مــن األعاجيــب واألمــور الغريبة، 
ألن كل حالــة مرضيــة تختلف عن 
الحالة األخرى، حيث شاركت امرأة 
تفاصيل حكاية كيفيــة إنجاب ابنها 
مرتيــن بعد أن أعــاده األطباء إلى 
داخلها، فقد شــرحت جايدن أشلى، 
إحدى مستخدمات تيك توك، الحالة 
الصحيــة البنها التــى جعلتها تلده 

مرتين.
يعانــي  ابنهــا  إن  جايــدن،  قالــت 
مــن »السنســنة المشــقوقة«، أحد 
األمــراض الخاصة باألطفال، وهو 
عبارة عن عيب خلقي يحدث عندما 
ال يتكــون العمــود الفقــري والحبل 
النخاعي الشكل الصحيح و »ال أمل 
في حالته«، بحســب مــا ذكر موقع 

»تايمزناونيوز«
ومــع ذلك، فقــد وجــدوا فريًقا طبًيا 
في أورالندو متخصًصا في جراحة 

إجــراء  أي  المفتوحــة،  الجنيــن 
عمليات على األطفال قبل أن يكونوا 
مســتعدين للوالدة، وقالــت جايدن، 
»أنجبــت طفلي مــن أجــل إعادته 
مرة أخرى لمدة 11 أســبوًعا، وتم 
تشــخيص ابننا بأنه مصاب بانشقاق 

العمود الفقري عند 19 أسبوعا«.
وتابعــت: »في البداية قيل لنا إنه ال 
أمل، سيموت دماغه، ولن تكون له 
حياة، وبعد ذلك حصلنا على المزيد 
من اإلجابات وبحثنا أبعد من هؤالء 
وأضافــت  األصلييــن«،  األطبــاء 
األم: »لقــد وجدنــا بالفعل فريًقا من 
األطباء فــي أورالندو متخصصين 
في جراحة الجنين المفتوح إلصاح 
عيب األنبوب العصبي فى ظهره.. 
وتمكنــوا مــن اصــاح العيــب في 
ظهــره بأفضل ما لديهم، ثم اســتمر 
الجنين في بطني وبقيت حامًا لبقية 

الوقت«.

وقالــت جايــدن، إن األطباء أعادوا 
مــلء المنطقــة بالمحلــول الملحي 
وأصبــح الســائل األمنيوســى مرة 
أخــرى، فيمــا حــاول رواد مواقع 
التواصــل االجتماعى تشــجيع األم 

حيث قالت احداهن، »يا له من عالم 
هائل نعيش فيــه!«، وقالت أخرى، 
»إنه ألمر مدهش ما يمكن أن يفعله 
البشــر.. أتمنى لك التوفيق في بقية 

فترة الحمل«.

بيع سيارة مرسيدس موديل 1955 بـ 135 مليون يورو

n بيعت سيارة مرسيدس عائدة 
إلــى العــام 1955 وتوجــد منها 
نســختان فقــط، فــي أوائــل مايو 
)أيــار( مقابل 135 مليون يورو، 
وهو رقم قياســي عالمي لســيارة 

في مزاد، على ما أعلنت الخميس 
دار »أر إم سوذبيز«.

مرســيدس  ســيارة  بيعــت  فقــد 
 SLR 300 كوبيــه مــن طــراز
Uhlenhaut موديل عام 1955 

فــي الخامس مــن مايو فــي مزاد 
ســري بمتحف مرســيدس بنز في 
شــتوتغارت بألمانيا، بالتعاون مع 
الفرع المتخصص في الســيارات 
الفاخرة في دار ســوذبيز وشــركة 

صناعة السيارات األلمانية.
ومــع 135 مليون يــورو، بيعت 
هذه الســيارة بســعر يوازي ثاثة 
أضعاف الســعر القياســي السابق 
المســجل عــام 2018 إثــر بيــع 
ســيارة من نوع فيــراري »250 
جي تــي أو« طراز عام 1962، 
والتي تخطى ســعرها 48 مليون 
دوالر فــي مــزاد نظمتــه »أر إم 

سوذبيز« عام 2018.
إلى ذلك، باتت مرســيدس »300 
SLR« مــن بيــن »أغلى عشــر 
قطع مبيعة في تاريخ المزادات«، 
بحسب ما أعلنت »أر إم سوذبيز« 
في بيان نشــرته الخميس في لندن 

ســوذبيز  األم  الشــركة  ونقلتــه 
فــي نيويــورك حيث ســتنظم هذا 
األســبوع مــزاد الربيــع لألعمال 

الفنية.
»ســوذبيز«  دار  رئيــس  وقــال 
بفرعهــا األوروبــي أوليفر باركر 
فــي تصريحــات أوردهــا البيــان 
إنه شــعر »بإثــارة مطلقة لضرب 
مطرقــة المــزاد على هــذه التحفة 
الفنيــة فــي التصميــم والهندســة، 
والتي باتت تضاهي أعظم األعمال 

الفنية المبيعة« في المزادات.
الخــاص  المشــتري  ووافــق 
 Coupe 300 SLR لســيارة 
عــرض  علــى   Uhlenhaut
ســيارته للجمهــور خــال أحداث 
اســتثنائية، بينمــا تظــل النســخة 
األخرى ملكا لشــركة مرسيدس - 
بنز التي ستستمر في عرضها في 

متحفها في شتوتغارت.
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مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
نقال: 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع
بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود
العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف

بمقتضــى عقــد اعتــراف بديــن مــؤرخ فــي 2020/07/20 تحــت رقــم 147 و محــرر مــن 
ــة  ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــج و ممه ــرج بوعريري ــة بب ــن عطي ــي ب ــتاذ عل ــق االس طــرف الموث

فــي 2021/07/26 
ــج  ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض ــدى مجل ــي ل ــر قضائ ــدرات محض ــد قوي ــتاذ محم ــن االس نح

ــد. ــط الي ــم و خ ــب الخت صاح
ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــدى محكم ــط ل ــة الضب ــع بأمان ــروط البي ــة ش ــداع قائم ــم اي ــه ت ــن ان نعل
بتاريــخ 2022/05/11 ايــداع رقــم 22/77 رقــم الجــدول 2022/62 و المتعلقــة بالعقــار: 
ــوق  ــي 2016/11/15 حجــم 57 تربيعــة 25 : ان الحق ــد ف ــة: المقي ــة العقاري حســب البطاق
ــى 03 غــرف, قاعــة  ــوي عل ــكنية تحت ــقة س ــي ش ــدرة بـــ 11/1 ف ــع مق ــة محــل البي العقاري
اســتقبال, مطبــخ, بهــو ,حمــام , مرحــاض ,شــرفتين تقــع بالطابــق األول بنهــج هــواري 
ــع. ــر مرب ــح 107.20 مت ــعة المس ــة 20 س ــة 28 حص ــة ملكي ــم 89 مجموع ــن قس بومدي

ــخ  ــداع 191 بتاري ــال اي ــوم  كم ــر أقم ــرف الخبي ــن ط ــد م ــرة : المع ــر الخب ــب تقري وحس
2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.

ــكنية  ــقة س ــي ش ــم ,  ف ــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقيي ــة المق ــوق العقاري ــع الحق ــع: تق الموق
ــع  ــام , مرحــاض ,شــرفتين تق ــخ, بهــو ,حم ــى 03 غــرف, قاعــة اســتقبال, مطب ــوي عل تحت
بالطابــق األول بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 20 ســعة المســح 

ــع. ــر مرب 107.20 مت
ــة  ــوع العقاري ــة البي ــي بقاع ــزاد العلن ــة بالم ــوق العقاري ــع الحق ــي لبي ــعر االفتتاح ــدد الس وح
بمحكمــة بــرج بوعريريــج بثمــن قــدره:)545.454.54 دج(  خمســمائة وخمســة واربعــون 

ــري و 54 ســنتيم. ــار جزائ ــة وخمســون  دين ــة واربع ــف واربعمائ ال
ــالث  ــة بث ــس المحكم ــى رئي ــة ال ــكل عريض ــي ش ــات ف ــم االعتراض ــم تقدي ــبق يت ــا س و مم
ــى  ــاء 2022/06/14 عل ــوم الثالث ــددة ي ــة االعتراضــات المح ــل جلس ــل قب ــى االق ــام عل اي

الســاعة الثانيــة زواال
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج

نقال: 0661.37.13.73
مستخرج من قائمة شروط البيع

بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
ــركاؤه  ــة وش ــماة » مباركي ــدودة المس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــير ش ــن - مس ــن لحس ــال ب ــة كم ــدة: مباركي لفائ

الكترونيــك«
العنوان:حي 03 شارع رقم 02 برج بوعريريج

ضد : رمرام سفيان عمار بن بلقاسم
العنوان:حي 03 شارع رقم 02 برج بوعريريج

ــخ  ــج بتاري ــرج بوعريري ــق بب ــى الموث ــة مصطف ــتاذ مباركي ــام األس ــؤرخ  أم ــن م ــراف بدي ــد اعت بمقتضــى عق
2016/02/02 عــدد 2016/93   و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 2021/07/29 

ــم و  ــب الخت ــج صاح ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض ــدى مجل ــي ل ــر قضائ ــدرات محض ــد قوي ــتاذ محم ــن االس نح
ــد. خــط الي

نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2022/05/11 
ايــداع رقــم 22/79 رقــم الجــدول 2022/60 و المتعلقــة بالعقــار: 

حســب البطاقــة العقاريــة: العقــار يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تحتــوي علــى 08 غــرف , مــرآب ذو اســتعمال تجــاري 
ســعة المســح 414 متــر مربــع تنتمــي الــى قســم 100 مجموعــة ملكيــة 71.

ــي  ــد هللا ف ــزان عب ــر زن ــن طــرف الخبي ــد م ــي 2022/03/22 المع ــداع 229 ف ــرة : اي ــر الخب وحســب تقري
ــار ــرة وصــف العق فق

العقــار عبــارة عــن بنايــة ســكنية تقــع برقــم 07 شــارع العقيــد عميــروش بلديــة بــرج بوعريريــج تنتمــي للقســم 
100 مجموعــة ملكيــة 71 ســعة المســح 414 متــر مربــع و تشــمل 08 غــرف و مــرآب ذي اســتعمال تجــاري 
تقــع وســط المدينــة موصولــة بجميــع الشــبكات) الغــاز, الكهربــاء, المــاء الصالــح للشــرب و الصــرف الصحــي( 

و تتكــون مــن جزئيــن.
ــق  ــس بالطاب ــارع رئي ــى ش ــل عل ــدة تط ــة واح ــا واجه ــن له ــة بطابقي ــة حديث ــن بناي ــارة ع ــزء األول : عب الج
ــرة  ــة كبي ــق االول غرف ــع وبالطاب ــر مرب ــاحته 25.76 مت ــاري مس ــتعمال تج ــرآب ذي اس ــد م األرضــي يوج

ــع ــر مرب ــاحة 79.86 مت بمس
ــبعة  ــرف الس ــن الغ ــتركة بي ــة مش ــاحة داخلي ــى مس ــل عل ــارة( تط ــة قديمة)ح ــن بناي ــارة ع ــي: عب ــزء الثان الج

ــي : ــق كمايل ــي المرف ــب المخطــط البيان ــا حس ــع و يحده ــر مرب ــدر بـــ :259.66 مت ــة تق ــاحة كلي بمس
شماال: شارع العقيد عميروش

جنوبا: بناية سكنية ط3+
شرقا : بناية سكنية ط2+
غربا: بناية سكنية ط2+

وحــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج 
بوعريريــج بثمــن قــدره:

8.240.000.00 دج ) ثمانية ماليين ومئتان واربعون الف دينار جزائري(
و ممــا ســبق يتــم تقديــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة الــى رئيــس المحكمــة بثــالث ايــام علــى االقــل قبــل 

ــاء 2022/06/14 علــى الســاعة الثانيــة زواال جلســة االعتراضــات المحــددة يــوم الثالث
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي أو كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية الشرايع

مصلحة التعمير و االشغال
مكتب التعمير و البناء.

رقم / 1155 /2022  
إعالن بإعداد شهادة حيازة

ــي 27/07/1991  ــؤرخ ف ــم 91/254 الم ــدي رق ــوم التنفي ــا للمرس طبق
ــازة و تســليمها. ــن إعــداد شــهادة حي المتضم

فان السيد/ تويقر جهيد بن محمد 
المولود في / 09/10/1981 بالقوفي

الساكن عين اغبال بلدية الشرايع
قــد قــدم ملفــا لبلديــة القــل مدعيــا إمتالكــه لعقــار طالبــا إثبــات هــذه الملكيــة 

بتحريــر شــهادة الحيــازة للعقــار التالــي .
العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض قطعــة أرض شــاغرة بالمــكان المســمى 

كديــة أخــالل  - بوعالهــم- بلديــة الشــرايع . 
مســاحتها االجماليــة .148.00 م² يحدهــا مــن .الشــمال/  فائــض القطعــة 
لورثــة   2855 القطعــة  فائــض   / بوحوش.الجنــوب  لورثــة   2855
ــة 2855  ــض القطع ــرب /  فائ ــأ. الغ ــر مهي ــق غي بوحوش.الشــرق طري

ــوش. ــة بوح لورث
فعلــى أي شــخص لديــة اعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن يقــدم طلبــا 
ــدة شــهرين  ــدي خــالل م ــس الشــعبي البل ــس المجل ــى الســيد رئي ــا ال كتابي

ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة وطنيــة.

مكتب األستاذ حومة عباس محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
حي 05 جويلية ) مقابل المحكمة الجديدة( برج بوعريريج

035.76.48.17//0772.74.62.26
نشر مضمون عقد تبليغ رسمي

المادة 412 من قانون االجراءات المدنية واإلدارية

بنــاءا علــى طلــب المؤسســة ذات الشــخص الوحيــد وذات المســؤولية المحــدودة واتســون ديستريبيوســيون الممثلــة 
مــن قبــل مســيرها. 

العنــوان: 62 شــارع االخــوة زوطــال بئــر خــادم الجزائــر، والمتخــذة عنــوان مكتبنــا موطنــا مختــار لهــا فــي 
التنفيــذ.

بواسطة المحامي :األستاذ ................................... زروقي امحمد.
بعد االطالع على المواد 614,613,612 من  قانون االجراءات المدنية واإلدارية 

بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم التجاري/البحــري 
ــة  ــم 22/04757 و الممهــور بالصيغــة التنفيذي ــم 21/05865جــدول رق ــخ 2021/12/16 فهــرس رق بتاري

المؤرخــة فــي 2022/03/15 تحــت رقــم 22/584.

ــخ  ــج  بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــمي الصــادر ع ــغ الرس ــد التبلي ــون عق ــر مضم ــر بنش ــى االم ــاءا عل بن
2022/05/15 تحــت رقــم 22/1486 والمعــدل بواســطة االمــر الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج 

.22/1542 رقــم  تحــت   2022/05/18 بتاريــخ  بوعريريــج 
نحــن االســتاذ حومــة عبــاس محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه 

بالعنــوان المذكــور اعــاله والواضــح ختمــه وتوقيعــه اســفله.
كلفنا السيد خليف سليم  »صيدلي«

العنوان 22 قطعة فاطمة الزهراء رقم 01 برج بوعريريج
ــذا االداء  ــى ه ــل عل ــل وص ــا مقاب ــن ايدين ــه بي ــك بادائ ــاله وذل ــه اع ــار الي ــذي المش ــند التنفي ــه الس ــا تضمن بم

ــة: ــغ التالي المبال
- مبلغ 2.714.813,38دج          مبلغ الدين

-  مبلغ 140.000.00 دج             تعويض عن الضرر
مصاريف التنفيذ 159.157,82 دج مفصلة كمايلي : 

مبلغ 1.845.00 دج ............تكليف بالوفاء 
مبلغ 1.607.00 دج ............. التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء 
مبلغ 1.964.00 دج ............. التبليغ الرسمي للسند التنفيذي 

مبلغ 1.845.00 دج ............. مال التنفيذ 
مبلغ 151.896,82 دج ..........الحق التناسبي

-المجمــوع 3.013.971,20  دج ) ثالثــة مالييــن وثالثــة عشــر الــف وتســعمائة وواحد.وســبعون دينــار 
ــنتيم ( ــرون س ــري و عش جزائ

وذلــك خــالل اجــل اقصــاه خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ تبليــغ هــذا المحضــر واال طبــق عليــه جبــرا 
ــا لنــص المادتيــن 613-612 مــن قانــون االجــراءات المدنيــة واإلداريــة  طبق

واثباتــا لمــا ذكــر اعــاله حررنــا هــذا المحضــر فــي اليــوم والشــهر والســنة والســاعة المذكوريــن اعــاله للعمــل 
بموجبــه قانونــا.

المحضر القضائي

مكتب األستاذ دفاف البشير
محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق األول

مقابل مقر الوالية برج بوعريريج
035.76.56.50

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

بطلب من معمري العارم بنت التواتي
العنوان :بلدية بليمور والية برج بوعريريج 

القائم في حقها االستاذ)ة( : لحول بوبكر المحامي
ضد: معمري ساعد بن التواتي

العنوان : بلدية بليمور والية برج بوعريريج 
الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ  بمقتضــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس 
2021/01/20 تحــت فهــرس رقــم 21/00245 جدول رقــم 20/01270 الممهور 

ــم 2021/1248  ــت رق ــي 2021/08/30 تح ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي بالصيغ
التعييــن : قطعــة األرض الواقعــة بالمــكان المســمى »المشــتة« بلديــة بليمــور المنتميــة 
الــى القســم 14 مجموعــة ملكيــة 138 والمشــهر دفترهــا العقــاري ببــرج الغديــر فــي 
2002/01/02 مســاحتها 01 هكتــار و12 آر 50 ســآر تقييــد فــي 2002/01/02 
ايــداع حجــم 05 تربيعــة 1704 بلديــة المدنيــة بليمــور دائرتهــا ومحافظتهــا العقاريــة 

بــرج الغديــر 
وخمســمائة  مليــون   )) ))1.530.000.00دج  ب  حــدد  لهــا  االفتتاحــي  الســعر 

وثالثــون الــف دينــار جزائــري. 
نحــن االســتاذ)ة( دفــاف البشــير محضــر قضائــي لــدى اختصــاص محكمــة ومجلــس 

قضــاء بــرج بوعريريــج، الكائــن مكتبــه بالعنــوان اعــاله والموقــع ادنــاه 
نعلــم عامــة الجمهــور بانــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بامانــة ضبــط محكمــة رأس 

الــوادي بتاريــخ :2022/05/16 تحــت رقــم 27/ا.ق.ش.ب/2022.
وان جلســة نظــر االعتراضــات المحتملــة حــددت ليــوم : 2022/06/14 علــى 

الســاعة الحاديــة عشــر ))11.00(( بمحكمــة رأس الــوادي 
لمزيــد مــن المعلومــات ولالطــالع علــى دفتــر الشــروط االتصــال بمكتــب المحضــر 

القضائــي المذكــور اعــاله او كتابــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي. 
المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس 
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
نقال: 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع

بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود

العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف
ــن  ــم 147 و محــرر م ــي 2020/07/20 تحــت رق ــؤرخ ف ــن م ــراف بدي ــد اعت بمقتضــى عق
طــرف الموثــق االســتاذ علــي بــن عطيــة ببــرج بوعريريــج و ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 

 2021/07/26
نحــن االســتاذ محمــد قويــدرات محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج صاحــب 

الختــم و خــط اليــد.
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2022/05/11 ايــداع رقــم 22/78 رقــم الجــدول 2022/61 و المتعلقــة بالعقــار: 
ــوق  ــة 25 : ان الحق ــم 57 تربيع ــي 2016/11/15 حج ــد ف ــة: المقي ــة العقاري ــب البطاق حس
العقاريــة محــل البيــع مقــدرة بـــ 11/1 فــي شــقة ســكنية تحتــوي علــى 03 غــرف, قاعة اســتقبال, 
ــج هــواري  ــارة S1  بنه ــي عم ــق الثان ــع بالطاب ــام , مرحــاض ,شــرفتين تق ــو ,حم ــخ, به مطب

بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 05 ســعة المســح 107.20 متــر مربــع.
وحســب تقريــر الخبــرة : المعــد مــن طــرف الخبيــر أقمــوم  كمــال ايــداع 191 بتاريــخ 

2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقييــم ,  فــي شــقة ســكنية تحتــوي 
ــق  ــع بالطاب ــرفتين تق ــاض ,ش ــام , مرح ــو ,حم ــخ, به ــتقبال, مطب ــة اس ــرف, قاع ــى 03 غ عل
ــة 28 حصــة 05 ســعة  ــن قســم 89 مجموعــة ملكي ــي عمــارة S1  بنهــج هــواري بومدي الثان

ــع. المســح 107.20 متــر مرب
وحــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة 
ــون  ــة واربع ــمائة وخمس ــدره:)545.454.54 دج(  خمس ــن ق ــج بثم ــرج بوعريري ــة ب بمحكم

ــنتيم. ــري و 54 س ــار جزائ ــون  دين ــة وخمس ــة واربع ــف واربعمائ ال
ــام  ــى رئيــس المحكمــة بثــالث اي ــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة ال ــم تقدي و ممــا ســبق يت
ــى الســاعة  ــاء 2022/06/14 عل ــوم الثالث ــل جلســة االعتراضــات المحــددة ي ــل قب ــى االق عل

ــة زواال الثاني
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة حيازة

فــي  المــؤرخ    91/254 رقــم  التنفيــذي  للمرســوم  طبقــا 
27/07/1991 المتضمــن إعــداد شــهادة حيــازة و تســليمها .

فان السيد/ بلجهم محمد بن الطيب    
المولود في / 14/07/1949 بالقوفي  
الساكن حي بولخصيام محمود   – القل

قــد قــدم ملفــا لبلديــة القــل مدعيــا امتالكــه لعقــار طالبــا إثبــات هــذه 
الملكيــة بتحريــر شــهادة الحيــازة للعقــار التالــي .

ــة  ــارة عــن قطعــة أرض واقعــة بالمــكان المســمى طب ــار عب العق
ــل  ــة الق بوجهاين–بلدي

مســاحتها االجماليــة .150 م² يحدهــا مــن .الشــمال. فائــض 
القطعــة 123 لورثــة الشــيخ .الجنــوب. طريــق غيــر معبد.الشــرق 
.  فائــض القطعــة 123 لورثــة الشــيخ. الغــرب/ فائــض القطعــة 

ــة الشــيخ. 123 لورث
فعلــى أي شــخص لديــة اعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن 
ــدي  ــعبي البل ــس الش ــس المجل ــيد رئي ــى الس ــا ال ــا كتابي ــدم طلب يق
خــالل مــدة شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة 

ــة. وطني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة. دائرة القل . بلدية القل 

اإلجتماعيــة  والشــؤون  العــام  التنظيــم  مصلحــة 
والثقافيــة 

مكتب الشؤون اإلجتماعية والثقافية
رقم06/2022 م ت ع ش إ ث

وصل تسجيل التصريح بتجديد رابطة 
البلدية للرياضة 

 
طبقــا ألحــكام  المرســوم التنفيــذي رقــم15/75 المــؤرخ فــي 
ــر  ــق لـــ 16 فبراي ــام 1436هـــ المواف ــي ع ــع الثان 26 ربي
النموذجــي  األساســي  والقانــون  األحــكام  يحــدد   2015
المطبــق علــى النــادي الرياضــي الهــاوي تــم هــذا اليــوم 
ــد الرابطــة  ــح بتجدي 10/05/2022  تســليم وصــل التصري
البلديــة للرياضــة .....الرابطــة البلديــة للرياضــة للجميــع 

والرياضــة الجواريــة القــل 
الكائــن مقرهــا :   القاعــة متعــددة الرياضــات حمــار محمــد 

القــل .
الرئيس : ...................عبد هللا خميس 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ / حميد دهام 

المحضر القضائي لدى محكمة تبسة
دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة

الكائن مقر مكتبه بحي السلم 109/17 تبسة
رقم الهاتف 0550.15.53.01

اعالن عن البيع بالمزاد العلني لمنقوالت محجوزة
ــري لخضــر .الســاكنين / بتبســة  ــح .مرغــادي حســين .جاب ــف فات ــري كمــال .خلي ــب مــن الســادة / جاب وبطل
وبعــد االطــالع علــى الحجــز الموقــع بتاريــخ 12/04/2022 علــى المنقــوالت المملوكــة ل / تعاونيــة تربيــة 
ــن نحــن االســتاذ / دهــام  ــة تبســة * نعل ــف والي ــة الكوي ــق بكاري ــن مقرهــا بطري ــة تبســة الكائ الدواجــن لوالي
حميــد محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء تبســة عــن بيــع منقــوالت محجــوزة بالمــزاد العلنــي 
ــى الســاعة  ــوم االربعــاء الموافــق ل 25/05/2022 عل ــك ي ــة وذل ــة الدواجــن ببكاري ــة تربي ــرة تعاوني بحضي

العاشــرة صباحــا المبينــة كمــا يلــي الحصــة 01 تعييــن العتــاد مولــد
 كهربائــي k v a  38 طــراز رقــم E282A6 –نــوع PETBOU  الحالــة جيــد الســعر االفتتاحــي 
800.000.00 دج .02 تعييــن العتــاد  مولــد كهربائــي K V A  08 الرقــم التسلســلي 2363301 – نــوع  
DENYO  جيــد  الســعر االفتتاحــي 300.000.00 دج * وذلــك وفقــا للشــروط التاليــة - تتــم زيــارة ومعاينــة 
المبيعــات بعــد االتصــال بالمحضــر القضائــي بموعــد ابتــداء مــن تاريــخ هــذا النشــر –البيــع دون ضمــان –علــى 
المزايــد احضــار بطاقــة التعريــف االصليــة +صــورة منهــا + شــهادة الميــالد –دفــع 25 % مــن قيمــة رســو 
المــزاد ســاعة رســوه – اتمــام باقــي الثمــن خــالل اجــل اقصــاه 08 ايــام مــع اخــالء مســؤولية المحضــر مــن 
حراســة العتــاد بمجــرد رســو المــزاد – يتحمــل كل مــن رســى عليــه  المــزاد المصاريــف والرســوم والحقــوق 

المقــررة قانونــا.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ / حميد دهام 

المحضر القضائي لدى محكمة تبسة
دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة

الكائن مقر مكتبه بحي السلم 109/17 تبسة
رقم الهاتف 0550.15.53.01

اعالن عن البيع بالمزاد العلني لمنقوالت محجوزة
ــة  ــة الكويــف والي ــق بكاري ــن مقرهــا بطري ــة تبســة الكائ ــة الدواجــن لوالي ــة تربي ــب مــن الســادة /تعاوني وبطل
تبســة وبعــد االطــالع علــى الحجــز الموقــع بتاريــخ 2022/03/31 علــى المنقــوالت المملوكــة للســيد / 
ســهايلية مــراد الســاكن / بتبســة *نعلــن نحــن االســتاذ / دهــام حميــد محضــر قضائــي بدائــرة اختصــاص 
مجلــس قضــاء تبســة عــن بيــع منقــول محجــوز بالمــزاد العلنــي بحضيــرة تعاونيــة تربيــة الدواجــن ببكاريــة 
ــي  ــا يل ــة كم ــا المبين ــرة صباح ــاعة العاش ــى الس ــق ل 25/05/2022 .عل ــاء .المواف ــوم االربع ــك ي وذل
الحصــة 01. تعييــن العتــاد مدجنــة بطاريــة تربيــة الدجــاج النتــاج البيــض بســعة 4800 وحــدة صناعــة 
 BATTERIE AVICOLE POUR POOLE POMDEUSE ــة ــراوح للتهوئ ــدون م ــة ب محلي
FORMA H 03 ETAGE N = 02/06    الحالــة جيــدة الســعر االفتتاحــي 1.500.000.00 
دج * وذلــك وفقــا للشــروط التاليــة - تتــم زيــارة ومعاينــة المبيعــات بعــد االتصــال بالمحضــر القضائــي 
ــف  ــة التعري ــد احضــار بطاق ــى المزاي ــان –عل ــع دون ضم ــذا النشــر –البي ــخ ه ــن تاري ــداء م بموعــد ابت
االصليــة +صــورة منهــا + شــهادة الميــالد –دفــع 25 % مــن قيمــة رســو المــزاد ســاعة رســوه – اتمــام 
ــاد بمجــرد  ــام مــع اخــالء مســؤولية المحضــر مــن حراســة العت ــي الثمــن خــالل اجــل اقصــاه 08 اي باق
رســو المــزاد – يتحمــل كل مــن رســى عليــه  المــزاد المصاريــف والرســوم والحقــوق المقــررة قانونــا.
المحضر القضائي

حكم بالحجر 
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا ابتدائيا.

في الشكل : قبول الدعوى شكال.
فــي الموضــوع : افــراغ الحكــم الصــادر قبــل الفصــل فــي الموضــوع عــن محكمــة 
و   3009 فهــرس   20/12/2021 بتاريــخ  األســرة  قســم شــؤون  الــوادي  رأس 
المصادقــة علــى تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــزة مــن طــرق الخبيــر دقيــش اســماعيل 
المودعــة بامانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 20/01/2022 تحــت رقــم 20 و بالنتيجــة 
الحكــم بالحجــر علــى المرجــع ضــده بونــاب حســان و تعييــن والــده بونــاب المختــار 
مقدمــا عليــه لرعايــة مصالحــه و تســيير امــوره االداريــة و الماليــة لحســاب المحجــور 
عليــه الخــاص مــع االمــر بنشــر هــذا الحكــم بجريــدة يوميــة لالعــالم و التأشــير بــه 
علــى هامــش عقــد ميــالد المحجــور عليــه ببلديــة مســقط رأســه بســعي مــن النيابــة.

ابقاء المصاريف القضائية على عاتق المرجع بما فيها مصاريف الخبرة.
ــة المشــار إليهــا بتاريــخ المذكــور اعــاله و  ــذا صــدر الحكــم جهــارا بالجلســة العلني ب

ــاه نحــن الرئيــس و اميــن الضبــط. لصحــة مــا ذكــر امضين
الرئيس )ة(                                            امين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج.دائرة. برج الغدير .بلدية بليمور

رقم:........01.../ 2022
وصل تسجيل تصريح تأسيس جمعية محلية ذات طابع رياضي

بمقتضــى القانــون رقــم : 06/12 المــؤرخ فــي : 18 صفــر عــام 1433 
الموافــق لـــ : 12 جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات. 

ــة ذات  ــة المحلي ــيس الجمعي ــف تأس ــوم:22/02/2022.  مل ــذا الي ــم ه ت
ــماة: ــي  المس ــع رياض الطاب

جمعية افاق الشبانية ببلدية بليمور
اسم الرئيس : شوتري انس.

الكائن مقرها : المنزل العائلي بحي 144 قطعة ببليمور.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية :برج بوعريريج .دائرة:الحمادية .بلدية:الحمادية 

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب الجمعيات 
رقم 2022/20

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقــا الحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 06-12المــؤرخ فــي 12 ينايــر 2012  المتعلــق 
بالجمعيــات وكــذا المرســوم التنفيــذي رقــم 74/15 المــؤرخ فــي 16 فبرايــر 2015 الــذي 
يحــدد االحــكام والقانــون االساســي النموذجــي المطبــق علــى النــادي الرياضــي الهــاوي تــم 
هــذا اليــوم 02 نوفمبــر 2021  اســتالم مذكــرة التعديــالت المؤرخــة فــي 12 جانفــي 2021 

المتعلقــة بتغييــر تشــكيلة الهيئــة التنفيذيــة للجمعيــة الرياضيــة  المســماة :
النادي الرياضي لهواة الكونغ فو وشو قوة وأخالق بلدية الحمادية 

المسجلة تحت رقم 2018/07   بتاريخ 2018/05/11 . 
المقيمة بحي 150/400 مسكن عمارة 01 رقم 05 بلدية الحمادية 

يترأسها السيد  مالكي لخلوفي 
اسم الرئيس: صدراتي يوسف 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية :برج بوعريريج

مديرية التقنين و الشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة

مكتب الجمعيات
رقم: 17/2022

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقــا ألحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم: 12/06 المــؤرخ فــي: 18 صفــر 1433 
ــوم : 19 مــاي 2022.  ــم هــذا الي ــات. ت ــق بالجمعي ــي 2012 المتعل ــق لـــ: 12 جانف المواف
اســتالم مذكــرة التعديــالت المؤرخــة فــي: 07/02/2022. المتعلقــة  بتغييــر تشــكيلة الهيئــة 

ــة المســماة: ــة المحلي ــة للجمعي التنفيذي
جمعية صناع البسمة لفنون المسرح الثقافية لوالية برج بوعريريج.

المسجلة تحت رقم: 01 /2019. بتاريخ: 24 /01 /2019.
الكائن مقرها بـ: المركب الرياضي الجواري حي 1008 مسكن بلدية برج بوعريريج

اسم الرئيس )ة(: بحيح هشام

ANEP N° : 2225002417عين الجزائرعدد: 357 / 22 - 05 - 2022  



n      ينبغــي علــى المســلم أن يقــوم بتعليم 
األبناء الصالة قبل ســن ســبع ســنوات،وذلك 

بطريقة غيرة مباشرة.
ويقــوم األب أو األم بأداء الصالة أمام األبناء 
ومــن الممكن أن يحثه علــى الوقوف بجواره 
في الصالة ويؤدي حركات الصالة معه، فهذا 

يزيده حماسا ألداء الصالة مثلما يفعل أبويه.
 هل يجوز إجبار األبناء على أداء الصالة 

أكد الدكتــور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار 
اإلفتــاء المصريــة،  أنه في حالــة االبن الذي 
بلغ من العمر 17 عاما وال يصلى يجب على 
األب التعامل معه بحكمة وليونة فالضرب في 

هذه الحالة له نتائج سلبية.
وأوضح أنه على األب االســتمرار في تذكير 
ابنه باهلل سبحانه وتعالى من حين آلخر، والبد 
أن ال يكــون رد فعــل األب فــي هــذه الحالة 

منفردا.
وقــال »ممــدوح« خــالل إجابته عل ســؤال 
: »ابنــي يبلغ الســابعة عشــر مــن عمره وال 
يصلــى إال إذا أجبرته بالعنف، وإن اســتجاب 
لــي وذهب للصالة فإنه يصلي مســرعا جدا، 
هــل يجوز إجبار األبناء على أداء الصالة  » 
عبــر فيديو على موقع اليوتيوب إن من فضل 
هللا تبارك وتعالى على المسلمين، أمر كل أب 
وأم تعويــد أبنائهــم على الصــالة منذ الصغر 
حتى ينشــأ الطفل في طاعة هللا عز وجل،فإن 
نشء االبن على الطاعة والصالة منذ الصغر 
لن يلجأ األباء الى اإلكراه والتعنيف في الكبر.

كيف نحبب أطفالنا فى الصالة
إنه إذا أراد األبوين أن يعلموا أوالدهم الصالة 
وحفظ القرآن وهما في سن الطفولة فعليهم أن 
يتفهموا أواًل أن هذا الســن لدى األطفال يكون 
لديه طاقة يفرغها فى اللعب فقط وال يحب أن 
يلزمه أحــد بأمر تكليفي، فأعطي له الحق فى 
أن يتشــبع بمرحلة الطفولة ويأخذ قســطا من 
اللعب، ثم عندما يبلغ ســن الســابعة من عمره 
يبــدأ الوالدين فى تعليمه للصالة وحفظ القرآن 
الكريم حتى عندما يكبر ويصل لســن الشباب 
ال يفعل حركات الطفولة، فلكل مرحلة عمرية 

ولها أفعالها وأعمالها وتكاليفها«.  
فعندمــا يبلــغ ســن الســابعة مــن عمــره يبدأ 
الوالدين فــى تعليمه بمواقيت الصالة ورغبيه 
فى الصالة وعندما يصل لســن 10 ســنوات 
فإضربه لو ترك الصالة، لحديث رســول هللا 
صلى هللا عليه وســلم قــال : »علموا أوالدكم 

الصــالة إذا بلغوا ســبعا واضربوهم عليها إذا 
بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع«. 

 وتحدث العديد من شــيوخ وعلمــاء اإلفتاء ، 
إن اكتساب األبناء عادة أداء فريضة الصالة، 
يتطلــب مــن األباء فعل ســتة أشــياء، أولها، 
أن يكونــا األبوان قــدوة ألبنائهم فى المواظبة 
علــى الصــالة، وثانيهــا مداومة اآلبــاء على 
تذكيــر أبنائهم بأداء الصالة مع الصبر عليهم، 
اَلِة  مستشــهًدا بقوله تعالى : )َوْأُمْر أَْهلََك ِبالصَّ

َواْصَطِبْر َعلَْيَها.(
واشــاروا الــى انــه يجــب علــى األبوين أن 
يشــجعوا أوالدهم للحفاظ على أداء الصلوات 
فــى مواقيتها بإعطاء هدية لهــم أو أن يذهبوا 
بهم فى فســحة أو ما شابه من أنواع التشجيع، 
موضًحا أنه إذا كان األبناء كبارا فى السن وال 
يواظبــون على الصالة فال بــد على األباء أن 
يخبروهم بــأن هللا تعالى لن يكرمهم فى الدنيا 

وال اآلخرة بدون المواظبة على الصالة.
وتابعــوا: أنــه يجب علــى اآلبــاء أن يخوفوا 
أبناءهــم من غضــب هللا عليهــم إذا ما تركوا 
الصالة، وأخيــرا أن يخبروا أوالدهم بأن من 
يتــرك الصالة فــإن هللا تعالى لن يبارك له فى 

رزقه وصحته.
 وذكــروا أن تعليم الطفل الصالة بالمشــاهدة 
، مــن خالل البدء بالصــالة أمامه، ويجب أْن 
تكون صالة خاشــعة، وحسنة األداء، وينبغي 
تكرار ذلــك أليام عديــدة، وكّل ذلك من أجل 
تعويــد الطفــل علــى أداء حــركات الصالة، 
وعندما يبلغ الطفل ســن الســابعة يتم إرشــاده 
بأركان الصالة، وســننها، كما يســتحب تقديم 
جائزة له عندما يُحســن الصالة، والهدف من 
ذلك هــو ربط الصالة بطريــق النجاة والفوز 
بالجائزة، وأنَّ جائزة اآلخرة هي الفوز بالجنة.
ورد إلــى مركــز األزهــر العالمــي للفتــوى 
اإللكترونية ، سؤال يقول صاحبه »كيف نبدأ 

تعليم الصالة للطفل وفي أي سن ؟
وأجاب الشــيخ محمد العليمــي، عضو مركز 
األزهر العالمــي للفتوى اإللكترونية ، أن أهم 
شــيء يفعله الوالدين هو إخــراج جيل صالح 

وتربية األبناء تربية حسنة.
وأشــار إلى أن هذه المســألة المتعلقــة بتربية 
األبنــاء صــار صعبا ومجهدا فــي هذه اآلونة 
ويحتاج إلى كثيــر من الصبر ، ويبدأ هذا من 

الصغر .
وأوضــح، أن هنــاك تعليــم الطفــل الصــالة 

بطريقــة مباشــرة وأخــرى غيــر مباشــرة، 
فالطريقــة المباشــرة هي حثه علــى الصالة ، 
أمــا التعليم غير المباشــر فهــي الحرص من 
الوالديــن على إقامة الصالة وأداء الســنن في 
البيت، حتى يراهم الطفل وهم يؤدون الصالة 

فيحاول فعل ما يفعالنه.
متي أعاقب أبني علي ترك الصالة ؟

 وذكــر أن هللا لمــا عبــر عــن الصــالة فقال 
»واصطبر عليهــا« أي أن الولد قد يهمل في 
صالة ويتكاســل عن أخرى وينشغل باللعب، 
فال نقســو عليه ألنه في مقام تعليم وتحبيبه في 

الصالة فاحذر أن تنفره من الصالة.
وأوضــح، أن النبــي قــال »علمــوا أوالدكــم 
الصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر« فاألب 
واألم ال ينتظرا إلى سن سبع سنوات ومرحلة 
التعليــم المباشــر  للصالة، فعليــه أن يبدأ قبل 
ذلــك ويعــوده على الصالة بحــب حتى يصل 
إلى سن سبع سنوات وقد فهم الصالة وطريقة 

أدائها.
كيف أتعامل مع ابني تارك الصالة ؟

نصــح علماء اإلفتاء، األب الذي يتابع ابنه فى 
االلتــزام بالصلوات، أال يكذبه إذا أجابه االبن 
أنــه صلــى واألب يعلم أنه لــم يصل، حتى ال 
يحــدث صــدام وعناد، فينبغــي تصديق االبن 
أوال ثم بعــد ذلك يتحدث األب معه عن جمال 

الصالة.
وأضافوا فى رده على سؤال »كيف تعلق قلب 
ولــدك بالصالة؟« أنــه ينبغي أن يعرف األب 
قيمة ومكانة الصــالة حتى يعرف كيفية إقناع 
الغير بالصالة بعرض فضائلها وكيفية توثيق 

الصلة بين العبد وربه بسببها.
وأشــاروا إلى أن تكذيب االبــن فى هذا األمر 
يوصل إلى صدام وبالتالي لن يتمكن األب من 

إقناع ابنه بالصالة أو أن يحببه فيها.
كيف نحبب أطفالنا فى الصالة

1/ راقــب أوقــات الصــالة: اســتخدم ســاعة 
توّضح أوقــات الصالة خاصة بذلك أو تطبيًقا 
علــى الجــوال، أو أي طريقــة أخــرى لتبقى 

مراقًبا ألوقات الصالة أواًل بأول.
2/ انتظــر الصــالة إلــى الصالة: إن الســبب 
األساســي لتأخيــر الصــالة هــو الغفلــة عن 
مواعيدهــا، وااللتهــاب أوقــات الصلــوات، 

والحل المباشــر لهذه المشكلة هو تعويد نفسك 
علــى انتظار الصلوات، هــذا ال يعني بالتأكيد 
أن تبقى جالًســا على الســجادة بعد كل صالة 
تنتظر الصالة التالية، بل يعني أن تبقى متنبًها 
طــوال الوقت إلى كم مــن الوقت تبقى لألذان 

التالي.
3/ اســتعد قبل األذان: تسمع األذان، ثم تّدعي 
أنك تريد فقط إكمال ما بدأت به من أعمال، ثم 
تنسى الصالة، ويســتمر ذلك لساعات قبل أن 
تتذكر الصالة مرة أخرى، هل هذا أمر مألوف 
بالنسبة لك! إنه يتكرر كثيًرا معنا جميًعا، لذلك 
وجــب أن تتجنّب ذلك عن طريق االســتعداد 
»قبــل األذان«، بما أنك صرت تعرف أوقات 
األذان، وتنتظــر الصــالة إلــى الصالة، فأنت 
تعــرف متى يكون وقــت األذان القادم، عندما 
يتبقــى 5 دقائق لهــذا األذان، اترك كل ما في 
يديك واذهب لتهيّئ نفســك للصالة، توّضأ، ثم 
افرش ســجادة الصالة واجلس عليها لتستغفر 
أو تســبح أو تقرأ بعض اآليــات لمدة دقيقتين 

فقط قبل األذان.
4/ اذهــب للمســجد: الخطــوة الســابقة تفيــد 
جــًدا، لكــن إذا كنــت رجاًل فما رأيــك بأدائها 
فــي المســجد بداًل من مكان العمــل أو البيت؟ 
الصالة في المســجد تعين علــى االلتزام، كما 
أنها تضاعف األجر، وتجمع المســلمين على 
مــا يوّحدهم ويذّكرهم بخالقهم، حاول أن تُلزم 
نفســك بصالتيــن على األقل في المســجد كل 

يوم.
5/ وتعاونــوا علــى البــر والتقوى: مشــكلة 
تأخير الصالة هي مشــكلة شــائعة بين الناس، 
والجميــع يطمــح إلــى تجاوزها، تعــاون مع 
صديــق لــك، أو أخ، أو زوج للتخلص منها، 
ذكــروا بعضكم بالصلــوات، أو أعّدوا جدواًل 
للتقييم وتنافســوا بينكم، أيقظــوا بعضكم على 

صالة الفجر.
6/ الدعــاء بــأن يعينك هللا: مهمــا بذلت من 
الجهــود للمحافظة على الصــالة على وقتها، 
تذكــر أن هــذا توفيق مــن هللا، يوّفــق لُه من 
يُخلــُص نيّته ويُحســن التوّجه إليــه، فادُع هللا 
دائًمــا بــأن يعينــك علــى أداء الصلــوات في 

أوقاتها، وأن يقبلها منك.
                          عن صدى البلد بتصرف 

 
إسالميات

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعًة من قلبي، 
في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم 

تِغب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.
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n  لَِيْحِملُــوا أَْوَزاَرُهــْم َكاِملَــًة َيْوَم اْلِقَياَمــِةۙ  َوِمــْن أَْوَزاِر الَِّذيَن 
ُيِضلُّوَنُهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم ۗ أََل َساَء َما َيِزُروَن

ُ: أْنِفْق يا اْبَن  n  قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: »قاَل هللاَّ
آَدَم أُْنِفْق َعلَْيَك.«

n  الصــالة : ُتعــّرف الصالة في الصطالح الشــرعّي بأّنها 
ِعبادٌة هلل -تعالى-، ذاُت أقواٍل وأفعاٍل مخصوصٍة ومعلومٍة، 
تبــدأ بالتكبيــر، وتنتهــي بالتســليم، وُيقصــد باألقــوال أي 
الِقراءة، والتكبير، والتســبيح، وغيرهــا، وأّما األفعال فهي 

جود، وغيرها. كوع، والسُّ القيام، والرُّ

n  ما رأيت شــيئاً من العبادة أشــد من الصالة في جوف 
الليل

                                            الحسن البصري

 

إّن للصالة فضاًل عظيًما، فهي ثاني أركان اإلســالم بعد الشــهادتين، ومن 
أعظم شعائر الدين، وأفضلها الصالة على وقتها مصداًقا لما رواه عبد هللا 
بن مســعود -رضي هللا عنه- أنّه ســأل رســول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم- 
عــن أّي األعمال أحّب إلى هللا تعالى، فقال: »الصالة على وقتها، قال: ثّم 
أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثّم أي؟ قال: الجهاد في ســبيل هللا«، فضل 
المحافظــة على الصالة فــي وقتها ، وقد دّل الحديث على أّن الصالة على 
وقتها أفضل األعمال البدنيّة، ويشــترط أداء الصالة في أّول وقتها؛ لتكون 
أحّب األعمال إلى هللا تعالى؛ ولذلك فإّن أداء الصالة في أّول الوقت أفضل 
مــن التراخي فــي أدائها، ويجدر بيان أّن هللا -تعالــى- جعل ألداء الصالة 

فضٌل عظيٌم، وال سيّما إن كان على وقتها، ومن هذه الفضائل ما يأتي:

ومن  فضائل الصالة :
1/ نوٌر للمسلم يوم القيامة، إضافًة إلى أنّها نوٌر له في حياته الدنيا.

2/ محــو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب واآلثام، وتكفير الســيئات؛ 
فبالصــالة يغفــر هللا تعالى ذنوب عبــده بينها وبين الصــالة التي تليها، 

وكذلك تُكّفر ما قبلها من الذنوب.
3/ أفضل األعمال بعد شهادة أاّل إله إاّل هللا، وأّن محمًدا رسول هللا.

4/ يرفع هللا تعالى بالصالة درجات عبده.
5/ تُدخل الصالة المســلم الجنّة، برفقة الرســول صلّى هللا عليه وسلّم. عّد 
رســول هللا -صلّى هللا عليه وســّلم- انتظــار الصالة رباًطا في ســبيل هللا 

تعالى.
6/ عّد رسول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم- أجر من خرج إلى الصالة بأجر 

الحاّج الُمحرم.
7/ أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

8/يُعّد المسلم في صالٍة حتى يرجع إذا تطّهر، وخرج إليها.
9/ يُعّد الُمصلّي في صالٍة ما دامت الصالة تحبسه.

إعداد :  إيناس شروانة10/. تبقى المالئكة تُصلّي عليه حتى يفرغ من ُمصاّله.

األحد 22 ماي  2022 م
الموافق لـ 21 شوال 1443 هـ

تعرف على السن الشرعي إللزام األطفال بالصالة..وهل يجوز إجبارهم؟

تفقه في دينك
فضل المحافظة على الصالة

 دعاء اليوم 



الكفالة... الحماية البديلة 
في القانون الجزائري

عين على القانون
21 األحد 22 ماي  2022 م

الموافق لـ 21 شوال 1443 هـ

التــزام  n    الكفالــة هــي 
على وجه التبــرع بالقيام بولد 
قاصر من نفقة وتربية ورعاية 
ــم بعقــد  قيــام األب بابنــه وتت
شــرعي. يمكن أن يكون الطفل 
المتكفــل بــه مجهول النســب 
يخضــع  النســب.  معــروف  أو 
ــى أحكام األمر  نظــام الكفالة إل
ــي 18  ــم 05/02 المــؤرخ ف رق
محرم عام 1426 الموافق 27 
فيفــري ســنة 2005 المعــدل 
84- ــم  رق للقانــون  والمتمــم 
11 المــؤرخ في 9 جوان ســنة 
1984 المتضمن قانون األسرة 
المــواد 116 125- الفصــل 7. 
ــم الرعاية البديلة »كفالة«  وتت
أمــام  شــرعي  عقــد  بموجــب 

المحكمة. 

لكافــل الوالية  ــة ل تخــّول الكفال
القانونية وجميع المنح العائلية 
بهــا  يتمتــع  تــي  ال والدراســية 
ــي. الشــروط التي  ــد األصل الول
يجــب توفرها للوضع الشــرعي 
كفالة: يشترط أن يكون الكفيل: 
جزائري الجنســية مسلما. أهال 
بشــؤون  ــام  قي ال ــى  عل وقــادرا 
مداخيــل  ورعايتــه.  ــول  المكف
بية احتياجات  تل يــة ل العائلة كاف
الطفل واألسرة. يجب توفر سكن 
بــي الكفالة.  الئــق وصحي لطال
إضافة إلى شروط أخرى تحددها 
المشــرع  عــرَّف  وقــد  اللجنــة 
ــة فــي المادة  الجزائــري الكفال
ــه: »الكفالة عقد  644 ق م بقول
يكفــل بمقتضــاه شــخص تنفيذ 
لدائن بأن يفي  التزام بأن يتعهد ل

م يِف به المدين  بهذا االلتزام إذا ل
نفســه.« ونصــت المــادة 647 
ــى أنه: »  من نفــس القانون عل
تجوز كفالة المدين بغير علمه، 
وتجــوز أيضاً رغــم معارضته. 
» مــن خالل نــص هــذه المادة 
ــة هما:  يتبيــن أن طرفــي الكفال
الكفيل والدائن فقط، أما المدين 
يــل أن  فليــس طرفــاً فيهــا، بدل
الكفالة تجوز دون علمه، ورغم 
معارضتــه. ثانيــا- خصائــص 
الكفالة: -1 الكفالة عقد مسمى: 
العقد المســمى هــو العقد الذي 
يضــع له القانون اســماً خاصاً، 
ويتكفل ببيــان أحكامه، لذيوعه 
فــي  وانتشــاره  نــاس،  ال بيــن 
معامالتهم. وقد تناول المشــرع 
الجزائــري الكفالة فــي القانون 

ن أحكامها في المواد  يَّ المدني وب
من 644 إلى 673. -2 الكفالة 
عقد رضائي: العقد الرضائي هو 
العقــد الذي يكفي مجرد تراضي 
المتعاقديــن النعقاده، حتى ولو 
ــون إلثباته شــكاًل  قان اشــترط ال
خاصاً كالكتابــة مثاًل. فالكفالة 
عقــد رضائــي، ال يشــترط فيــه 
إال رضا الكفيــل رضاً صريحاً، 
والكتابة ليست شرطاً النعقادها، 
وإنمــا هي شــرط إلثباتها. وهذا 
ما تنــص عليه المــادة 645 ق 
م بقولهــا: »ال تثبــت الكفالة إال 
بالكتابــة، ولو كان مــن الجائز 
بينة.«  إثبات االلتزام األصلي بال
ــة عقد توثيــق: عقود  -3 الكفال
تــي يقصد منها  التوثيــق هي ال
توثيق الدين، وضمان الوفاء به، 
م ينفذ المدين التزامه. وبما  إذا ل
أن الكفالة عقد توثيق فال يترتب 
عنهــا براءة ذمــة المكفول عنه. 
ــة عقــد ملزم لجانب  -4 الكفال
ــزم لجانب  واحــد: العقــد المل
تبادلي  واحــد أو العقد غيــر ال
هو العقد الذي يرتب التزامات 
ــى طرف واحد مــن طرفيه،  عل
فيكون أحدهمــا مديناً، واآلخر 
ــاً. وهــذا مــا تنــص عليه  ن دائ
المادة 56 ق م بقولها:« يكون 
العقد ملزماً لشــخص، أو لعدة 
أشخاص، إذا تعاقد فيه شخص 
نحو شخص، أو عدة أشخاص 
تــزام من هؤالء  آخريــن دون ال
اآلخرين.« ففــي الكفالة يلتزم 
لدائــن بالوفاء بالدين  الكفيــل ل
ــم يِف بــه المديــن، بينما  إذا ل
الدائــن ال يلتزم بشــيء نحوه. 
ــة عقــد تبــرع: عقد  -5 الكفال
تبــرع هو: العقد الذي ال يأخذ  ال
فيه أحد المتعاقدين مقاباًل لما 

يعطيه. 

n وسيلة تمزالي ولدت في بجاية بالجزائر 
عــام 1941 ألب جزائري وأم اســبانية وهي 

مفكــرة وكاتبــة وحقوقية تناضــل دائماً من 
أجــل المرأة وحقوقها وتســعى إلى تأســيس 
ــى أبعاد فلســفية  خطــاب نســوي جديد عل
وسياســية واجتماعية. أشــرفت مؤخراً على 
كتاب »قصص صغيــرة من تاريخ الثورات 
العربية« الذي يشــارك في كتابته 40 كاتباً 
جزائرياً وعربياً في 1992، شاركت بتأسيس 
جمعية المساواة المغربية وأصبحت المدير 
تنفيــذي لهــا فــي 2006. وفــي 1996،  ال
أصبحت مديــرة برنامج اليونســكو لتعزيز 
مكانــة المــرأة في حوض البحر المتوســط. 
مــن 1996 وحتــى 2003، اشــتركت فــي 
 EuroMed المنتديات المدنيــة ليورو ميد

حيــث كانت مختصــة باجتماعات النســاء 
ــم انتخابها  ثقافــات. في 2001، ت وحــوار ال
نائبــة رئيــس المنتدى الدولي لنســاء البحر 
المتوســط. في 2005، كانت عضوة اللجنة 
المنظمة للمؤتمر العالمي للدراسات النسوية 
حــول الهجــرة في دورتــه العاشــرة. 1966 
عملت محامية لدى مجلــس قضاء الجزائر 
ــع الســبعينيات عملت  لمــدة 11 عام. مطل
 Contact ــة المغاربيــة محــررة في المجل
1979 عملــت مديرة برنامــج حماية حقوق 
المــرأة بمنظمة اليونســكو 1982 أسســت 
جمعيــة Maghreb Egalité دفاعــاً عــن 

ة. يّ حقوق المرأة المغارب

وسيلة تمزالي

صفحة أسبوعية تعني  
بشؤون القانون 

   شخصيات قانونية
  

n   تمتنــع الجزائــر عــن اللجــوء إلى الحــرب من أجل 
األخــرى  للشــعوب  المشــروعة  بالســيادة  المســاس 
وحريتهــا. وتبــذل جهدهــا لتســوية الخالفــات الدولية 

بالوسائل السلمية 
                                  المادة 26 دستور 1989

من الدستور

استشارات قانونية 
n س/ طلقني زوجي وحرمني 
من كل شــيء، فهل لدي الحق 
فــي طلــب التعويــض، علمــا 
لمتابعــة  شــقيقه  ّوكل  أنــه  و 
أن  بعــد  الطــالق،  إجــراءات 

رفضت الطالق بالتراضي. 
ج/ الزوجــة لها الحق في طلب 

تعويــض عن الضــرر الالحق 
فــي  الــزوج  تعســف  إذا  بهــا 
الطــالق أي أنه إذا قــام الزوج 
بفــك الرابطــة الزوجيــة بدون 
مبــّرر شــرعي أو انتقامــا من 
الزوجة أو أهلهــا و غيرها من 
أشــكال التعســف وذلــك عمال 

بالمــادة 52 من قانون األســرة 
، و نشــير أيضــا أنــه يمكــن 
لــزوج توكيل طــرف آخر من  ل
أجل مباشــرة إجراءات الطالق 
و فــي هذه الحالة البد أن تكون 
الوكالة مكتوبة و خاصة طبقا 
 574 572 و  المــواد  ألحــكام 

ــون المدني الجزائري  قان من ال
، أمــا الطــالق بالتراضي فيتم 
مشــتركة  عريضــة  بواســطة 
موقعــة مــن طــرف الــزوج و 
الزوجة معا وفقا ألحكام المادة 
ــون اإلجــراءات  428 مــن قان

المدنية اإلدارية.

المادة 144 مكّرر2 قانون العقوبات
جدف اي كفر بنعمة هللا سبحانه وتعالي 

والحديث عنه بازدراء
هو اإلهانة المنطوقــة أو المكتوبة ضد 
اسم هللا أو شخصيته أو عمله أو صفاته.

– المادة 144 مكّرر 2 :
يعاقب بالحبس من ثالث )3( ســنوات 
إلى خمــس )5( ســنوات وبغرامة من 
50.000 دج إلــى 100.000 دج أو 
بإحــدى هاتين العقوبتين كل من أســاء 
إلــى الرســول )صلى هللا عليه وســلم( 
أو بقيــة األنبيــاء أو اســتهزأ بالمعلــوم 
مــن الديــن بالضرورة أو بأية شــعيرة 
من شــعائر اإلسالم ســواء عن طريق 
الكتابــة أو الرســم أو التصريــح أو أية 

وسيلة أخرى.
تباشــر النيابة العامة إجراءات المتابعة 

الجزائية تلقائيا.
– المادة 48 فقرة 4 من قانون السمعي 

البصري رقم 14-04 :
يتضمن دفتر الشــروط العامة ال ســيما 

االلتزامات التي تسمح بـــــ :
.احترام متطلبات………

. االلتــزام بالمرجعية الدينيــة الوطنية 
واحترام المرجعيــات الدينية األخرى، 
وعدم المســاس بالمقدســات والديانات 

األخرى………
– المــادة 26 قانون االعالم رقم -90

: 07
يجــب أال تشــتمل النشــرية الدورية و 
المتخصصة الوطنيــة و األجنبية كيفما 
كل  علــي  مقصدهــا،  و  نوعهــا  كان 
مــا يخالــف الخلــق االســالمي و القيم 
الوطنيــة ، و حقوق اإلنســان، او يدعو 
إلي العنصرية و التعصب ، و الخيانة، 
ســواء كان ذلــك رســميا أو صورة أو 

حكاية أو خبرا أو بالغا.
كمــا يجب اال تشــتمل هذه النشــريات 
علي اي اشــهار او اعالن من شأنه ان 

يشجع العنف و الجنوح.
– المــادة 77 قانون االعالم رقم -90

: 07
يعاقب بالحبس من )6( ستة اشهر الي 
)3( ســنوات، و بغرامة مالية تتراوح 
دج  و 50.000  دج  بيــن 10.000 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن 
يتعرض لدين االسالمي و باقي األديان 
السماوية باإلهانة سواء بواسطة الكتابة 
أو الصوت و الصورة أو الرسم أو بأية 
وسيلة أخري مباشرة أو غير مباشرة.

– قانــون العقوبات يعاقب على تدنيس 
المقدســات والمســاس بها، مثل تدنيس 
المقابــر ودور  الكريــم و  المصحــف 
الســب علنــا  أو  العبــادة والمســاجد، 
والجهــر بنية اســتفزاز النــاس، أو أي 
تصّرف من شأنه إهانة الشعور الديني 

لآلخرين ومعتقدهم الديني.
– القانــون يجــرم هذا الســلوك عندما 
يكون في إطار يؤذي المجتمع، لكن ال 
يمكن متابعة شخص فقط ألنه سب هللا، 
فهي تعتبر شــكوى غير مؤسسة. فرفع 
قضيــة أمام العدالة ينبغي أن تتّوفر فيه 
المصلحــة، أي عندما تكون هناك حالة 
إخــالل بالنظــام العام وجرح مشــاعر 
اآلخريــن باالعتداء عليهــم والتعرض 

إلى مقدساتهم.
لكن في الحقيقة ال أحد بإمكانه التعّرض 
للــذات اإللهية أو االعتداء عليها، ومن 
يفعل يســيء إلى نفســه وحســابه عند 

ربه.
– ال تتــم محاكمــة شــخص فقــط ألنه 
ســب هللا بســبب النرفزة أو العته وقام 
بذلك الفعل دون قصد إستفزاز مشاعر 
المجتمــع ، فحســابه عند خالقــه الذي 
يقــول في محكــم تنزيله )لْســَت َعلَْيِهْم 
ـى َوَكَفَر  ِبُمَســْيِطٍر )22( إاِلَّ َمــْن َتَولَـّ
ُ اْلَعَذاَب اأْلَْكَبَر( سورة  بُُه هللاَّ )23( َفيَُعذِّ

الغاشية.

جريمة ازدراء األديان وفق القانون الجزائري
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إستراحة

n أراد أحــد األمــراء ذات مرة أن يقتل رجل أعرابــي، فظل الرجل يرتجف من الخوف، 
وطلــب من األمير العفو والســماح، وأن يغفــر له خطيئته، ولكن رفــض األمير وظل على 
قــراره، ولكن أعطاه فرصــة الختيار الطريقة التي يريد أن يقتله بهــا، فأجابه الرجل بذكاء 
دعني أموت بشيخوختي، فضحك األمير من ذلك الرد الذي به ذكاء شديد، فطلب من جنوده 

أن يطلقوا سراحه.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

رائد علم السعادة يوسف خاص حاجب
يف رحاب العلم واإلميان  

n يوســف خــاص حاجب مفكر تركي مســلم 
وشــاعر ورجــل دولــة وأحــد رجــال القــرن 
الخامــس الهجري البارزين. اكتســب شــهرته 
مــن مؤلفــه المعروف في علم االجتماع باســم 
»قوتادغوبيليك« أي علم الســعادة، والذي يعد 

من خزائن الحكم العقلية الفذة.
ولد يوســف خاص حاجب في مدينة بالساغون 
إحــدى عاصمــة الدولــة القاراخانيــة فــي عام 
1019م الموافق 410هـ ألسرة عريقة، وتوفى 

في سنة 1085 في كاشغر.
ألف يوســف خاص حاجب كتبــاً عدة باللغة لغة 
أويغوريــة األويغورية، أهمها وأشــهرها كتابه 
»قوتادغوبيليك« للترشيد في السياسة الشرعية 
وإدارة الحكــم وفقا للشــريعة اإلســالمية. ذكر 
المؤلــف في كتابه العوامــل التي تؤدي إلى قيام 
الدول والعوامل التي تؤدي إلى إنهيارها. ولهذا 
الســبب وصفــه المفكــرون الباحثــون بأنه ابن 
خلدون الشــرق. وواقع األمر أن ابن خلدون قد 
جــاء بعده بقرنين من الزمان، ولهذا فهو أســبق 

من ابن خلدون في الفكر اإلجتماعي.
كتــاب  أول  »قوتادغوبيليــك«  كتــاب  يعتبــر 
اجتماعي موســوعي باللغة األويغورية التركية 
فــي ظل اإلســالم، وأنه نمــوذج فريد من نوعه 
حتى اآلن بين الشــعوب التركية، كذلك هو أول 

نص أدبي إسالمي تركي على 
اإلطالق. وهذا الكتاب نموذج 
والتفكــر  الشــعري  األدب 
العقلــي في تاريــخ الحضارة 

األويغورية.
»قوتادغوبيليــك«  ويشــكل 
األدب  فــي  هامــاً  تراثــاً 
اإلســالمي فهو كتــاب علمي 
تربــوي أخالقــي وسياســي، 
ألنــه يتحــدث عن تشــكيالت 
الدولــة القاراخانيــة ويوضح 
والثقافي  االجتماعي  مستواها 
وعن تشكيالت الدولة التركية 

القديمة قبل اإلسالم.
باللغــة  مكتــوب  »قوتادغوبيليــك«  وكتــاب 
األويغورية في حروفها العربية ومقسم إلى 85 
بابا، و6645 بيتا من الشــعر. موضوع الكتاب 
السياســية الشــرعية )الحاكميــة( وإدارة الحكم 
بالقانون والعلم والعقل واألخالق. كذلك عرض 
المؤلــف أفــكاره اإلصالحيــة االجتماعية التي 
تــؤدي الزدهــار المجتمع وتحذر مــن العوامل 

السيئة.
وقد استغرق تأليف كتاب العالمة يوسف خاص 
حاجب »قوتادغوبيليك« سنة ونصف حتى أتمه 

سنة 1070م في مدينة كاشغر، وقدمه للسلطان 
أبــو علي حســن تاوغاج بغراء خــان بن الملك 
ســليمان أرســالن خان. والملك قــّدره وعززه 
بحيــث عيّنه مستشــاراً خاصاً للقصــر الملكي، 

وعمل في القصر الملكي حوالي عشرين سنة.
ويعتبر يوســف خاص حاجب الــوارث المتميز 
ألفكار الفارابي، ويظهر هذا واضحاً في أفكاره 
السياســية واالجتماعية...ويمكن لنا أن نقول أن 
يوســف خاص حاجب اســتفاد من فيلسوف بلده 
ومن بني جنســه )الفارابي( من الناحية الفلسفية 

واالجتماعية والسياسية.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن %11 من الناس يستخدمون أيديهم اليسرى. ويسمى 
من يستخدم يده اليسرى أشول أو أعسر. 

* أن شهر أوت تكون فيه أعلى نسبة مواليد. 
* أنه ٪68 من األشخاص يعانون من »متالزمة االهتزازات الوهمية«، وهي إحساس 

الشخص، واعتقاده باهتزاز هاتفه المحمول، بينما ينفي الواقع حدوث ذلك.
* أن عدد أسنان الدب هو 42 سن حادة وقاطعة.

* أن عين طائر النعام أكبر من مّخه.

1176 - طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صالح 
الدين األيوبي قرب حلب.

1840 - وقف نقل المذنبين البريطانيين إلى 
مستعمرة نيوساوث ويلز في أستراليا.

1872 - الرئيس األمريكي يوليسيس جرانت يوقع 
عفًوا أعاد فيه الحقوق المدنية لكل المتعاطفين مع 

الكونفدراليين الجنوبيين ما عدا 500 شخص.
1927 - مئتا ألف قتيل في زلزال في شينينغ في الصين.

-1939 هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا 
عرف باسم حلف الصلب.

1948 - مجلس األمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطالق النار أثناء 
الحرب بين العرب واليهود.

1972 - توقيع أول اتفاقية بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة للحد من 
انتشار األسلحة اإلستراتيجية، وسميت االتفاقية »سولت1-«.

وحدة تزوخ على راجلها قالت 
له: طّيبت الروز وكل حبة جات 

في جهة...قالها: أنت عايلة كاملة 
فرڨتيها على بعضها محال عجزك 

شويا روز.

المثالي هو الشخص الذي يساعد الناس من أجل االزدهار
                                                                  هنري فورد 

احكم الثور من قرنو والراجل من فمو
يضرب هذا المثل للحث على ضرورة االلتزام 

بالكلمة والوعد .

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفوّي 
األمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي ال يعرف أحد 
أليــة فتــرة تعــود، لكّن 
ورغم أّنهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إال أنها ال 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.
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رائد املذهب التأويلي بول ريكور

n عرف بول ريكور فرنســّي على أنه فيلسوف 
وعالم إنســانيات، ُولد في القرن العشــرين للعام 
1913 وتوفي في مطلع القرن الواحد والعشرين 
فــي ســنة 2005، كان بــول ريكــور متقًنا للغة 
اإلنجليزية إلــى جانب لغته األّم الفرنســية، وهو 
مــن رواد المذهب التأويلي، فكان اهتمامه منّصًبا 
علــى التأويل ثــم البنيويــة، ويوافق فــي مذهبه 
»التحليــل النفســي« لمذهــب عالــم اللســانيات 
الشــهير لفرديناند دي سوسير، وألف بول ريكور 
العديــد من المؤلفــات والكتب التــي كانت مرجًعا 
للكثيــر من الباحثيــن من بعده، ولعّل من أشــهر 
مؤلفاتــه، نظرية التأويــل، والتاريــخ والحقيقة، 

والزمن والحكي.
 وقــد حصل الفيلســوف بــول يكور على شــهادة 
الدكتــوراه، وحصل أيًضا علــى جائزة بلزان عام 

1999، وجائــزة كيوتــو عــام 2000، وعمــل 
فــي كلية الفنــون في باريس وعــدٍد من الجامعات 
أيًضا، واســتقّر بــه المطاف في جامعة شــيكاغو 
فــي أمريكا الشــماليّة، وقد حصل الفيلســوف بول 
ريكور على عدد من رســائل الدكتــوراه الفخرية 
خــالل مســيرته الزاخرة باإلنجازات الفلســفية. و 
يعــد بول ريكور مــن أهّم ممثّلي التيّــار التأويلّي، 
وقد ُسمي علم التأويل بالتفسيرية أو الهرمنيوطيقا، 
والهرمنيوطيقا مدرسة فلسفية مرتبطة بالدراسات 
الدينيّة، حيث تقوم هذه الفلســفة على دراسة وفهم 
النصــوص الدينية من خالل فقــه اللغة والالهوت 
والنقــد األدبي، فتفســير النصوص يكــون رمزًيا 
أو مجازًيا، وهذا التفســير يكشف المعاني الباطنة 
لهذه النصــوص، ومن خالل وجهة نظر أصحاب 
وممثليــن المذهــب الهرمينوطيقــي فــإّن الحقائق 
االجتماعيــة والطبيعية تتكّون فتولــد نصوًصا أو 
رموًزا، وهنا يأتي درو التفســير، ويكون التفســير 
بديــاًل عن وصف الحقائــق أو إيضاحها، وهذا ما 
يُســّمى بالمبدأ المثالــّي، والمذهــب المثالي منبثق 
عــن الفلســفات الميتافيزيقيّــة التي تؤّكــد على أنَّ 
الفهــم واإلدراك ال ينفصالن عــن الواقع. ، إال أن 
بول ريكور في فلســفته كان حريصا على التكامل 
والتضمين المتبادل بيــن مختلف ميادين المعرفة، 
وبذلــك كان ريكــور مخالًفا لفلســفة ســابقيه ممن 

اقتصروا على جانب واحد. 
وقد مثل ريكور وجهــة نظره ورأيه في مجموعة 
من المؤلفات التي زادت عن عشرة مؤلفات، وهذه 
المؤلفات كانــت في العلوم اإلنســانية االجتماعية 

عموًما، والفلسفية خصوًصا

اقتباساته 
ماذا يعني الال وعي بالنســبة إلــى كائن مهّمته أن 
يكــون واعًيــا؟ ال توجد عالقة أصليــة بين الكلمة 
وبيــن ما تمثلــه، إن معنى الكلمــة ُمعطى، بل هو 
شــيء يتوّجب تأسيســه. اإلنســان هو هذه الوحدة 
التعدديّــة والجماعيّة التي يتّم من خاللها فهم وحدة 
المقصــد واختالفــات المصائر من خالل. ليســت 
مشكلة األيديولوجيا في نهاية المطاف اختباًرا بين 
الزائف والحقيقي، بل هي تفكير متمّعن في العالقة 
بين التمثيل والممارسة. إّن اإلنسان الذي كان يعلم 
مــن قبل بأنه ليس ســيد الكون، وال ســيد األحياء، 
قد اكتشــف بأنّه ليس ســيًدا حتى لنفسه. »يجب أن 
نــدرك حقيقة أن الفلســفة في الوقــت الحاضر في 
طريق مسدود تماًما فيما يتعلق بمشكلة أصل القيم. 
ينعكس هذا الفشل النظري في التناقض العملي بين 
الخضوع والتمرد الذي يصيب االهتمامات اليومية 
للتعليم والسياسة واألخالق. إذا لم يكن هناك قرار 
يمكــن اتخاذه على هذا المســتوى، فيجب علينا أن 
نتبــع خطواتنــا، وأن نخرج أنفســنا مــن الطريق 
المســدود، وأن نحــاول الوصول، عن طريق نهج 
غير أخالقي، إلى مشكلة االستقاللية والطاعة. لغة 
الحياة الواقعية هي خطاب الممارســة، إنّها ليست 
اللغة نفســها -التمثيل الواقعي- بــل البنية الرمزية 
للفعل. »أعتقــد أننا غير قادرين من اآلن فصاعًدا 
على العودة إلى نظام الحياة األخالقية الذي سيتخذ 
شكل خضوع بســيط للوصايا أو إلى إرادة غريبة 
أو عليــا، حتى لو تم تمثيل هــذه اإلرادة على أنها 
إلهيــة. يجب أن نقبل كســلوك إيجابي نقد األخالق 

والدين الذي قامت به مدرسة الشك... 

أريد املوت شيخا



التونســية  الجامعــة  قدمــت   n
حكومــة  علــى  األســفار  لــوكاالت 
بالدهــا، اقتراحــات لحكومــة بالدها 
النقــاذ الموســم الســياحي ببالدهــا، 
ومن بينها توقيع اتفاق مع الجزائر، 
يتيــح تنظيــم رحــالت بالحافالت بين 
البلديــن في انتظار رفــع القيود التي 

 .-19 فرضتها جائحة كوفيد 
التونســية  الجامعــة  رئيــس  وقــال 
لوكاالت األسفار، جابر عن عّطوش، 
إنــه على حكومــة بــاده  التفكير في 
حلــول علــى األمــد القريــب إلنقــاذ 

الموســم الســياحي، واقتــرح من بين 
هــذه الحلول  توقيع اتفاق مع الجزائر  
يتيــح تنظيــم رحــات بالحافات بين 

البلدين. 
وأضــاف بــن عطــوش فــي تصريح 
لوكالــة األنبــاء التونســية »أّن هــذه 
تنظيمهــا  يمكــن  التّــي  الّســفرات، 
فــي االتجاهيــن من طــرف وكاالت 
األســفار في ظّل توفر معــدات النقل 
الضروريــة والمائمــة ،وذلــك فــي 
انتظــار رفــع القيــود التــي فرضتها 

 .-19 جائحة كوفيد 

وأّكد أّن هذا الحّل سيفضي إلى كسب 
من بين 30 و 40 بالمائة من السياح 
فــي  يــزورون  الذيــن  الجزائرييــن 
العــادة تونــس والذين تناهــز أعداهم 
إلــى  ،وكذلــك  ســائح  مليــون   3.8
إقصــاء الدخاء علــى قطاع وكاالت 
األسفار من خال تنظيم سفرات وفق 

حجوزات مؤكدة ومفوترة. 
  وقــال بــن عّطــوش أنّــه إلــى حــّد 
التجارييــن  للفاعلييــن  يســمح  اآلن 
والجزائرييــن المقيمين بتونس بالتنقل 
بيــن تونــس والجزائر عبــر المعابر 
الحدوديــة البرية، و اعتبر أّن طريقة 
الحافــات،  عبــر  الســفرات  تســيير 
ستســاعد بعــد عاميــن مــن جائحــة 
كوفيــد 19-، المهنيين في البلدين من 
االقتراب من األرقام المســجلة ســنة 
2019 خاصــة فــي ظــل طلب قوي 

الجزائرية.  السوق  من 
واعتبــر بن عطوش أن الربط الجوي 
بيــن الجزائــر وتونــس ال يمكــن أن 
يشــكل حــا مائمــا للطلــب، خاصة 
بفعل الكلفة المرتفعة ال ســيما بالنسبة 
للعائــات باعتبــار أن ســعر تذكــرة 
و   700 بيــن  مــا  يكلــف  الطيــران 

1200 دينار تونسي. 
                                       سناء-م 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 35/ 16
الجزائر : 32/ 18
وهران : 29/ 21 

الفجر  : 03.37
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.20
املغرب  : 19.43
العشاء : 21.17

مواقيت الصالة 
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ع.ق

اقترحت توقيع اتفاق مع الجزائر يتيح تنظيم رحالت بالحافالت بين البلدين

وكاالت األسفار التونسية تستنجد بالجزائر 
إلنقاذ الموسم  السياحي ببالدها

مشــكلة تأخــر تحقيــق اإلقــاع االقتصــادي 
للجزائــر، كانــت تكمــن علــى الــدوام فــي 
فــي  المتغلغلــة  البيروقراطيــة  المنظومــة 
مؤسســات الدولة، و في أســاليب المسؤولين 
التــي  البيروقراطيــة،  هــذه  تســييرها.  فــي 
عششــت في األذهــان، و أزاحــت القوانين، 
لتحــّل محلهــا؛ أنتجــت علــى مــدى العقــود 
الماضيــة مناخا ُمثبطا و معاديا لاســتثمار و 
المســتثمرين على اختاف درجاتهم ، ســواء 

كانوا وطنيين أو أجانب.
الجديــد  القانــون  مشــروع  أن  شــك،  ال  و 
لاســتثمار، و الــذي كان مجلــس الــوزراء 
قد صــادق عليه الخميــس الماضي في دورة 
اســتثنائية، يُترجــم إلــى حــّد كبيــر اإلرادة 
السياســية  من أجل اجتثاث هذه البيروقراطية 
مــن جذورهــا مــن أجــل  إعــادة الثقــة إلى 
المســتثمرين عبر تحســين منــاخ األعمال، و 
تبســيط اإلجــراءات إلــى أقصى حــد، ورفع 
كل العراقيــل مــن أمامهــم؛ بما يســاعد على 
للمشــاريع،  الحاملــة  المبــادرات  تحريــر 
وتنويــع االقتصــاد الوطنــي، ضمــن رؤيــة 
شــاملة ومستقرة تراعي تكريس مبادئ حرية 
االســتثمار والشــفافية والمســاواة، تماشيا مع 

أحكام دستور 2020.
و لعل أهم ما يســتوقفنا في المشــروع الجديد 
لاســتثمار، هو تحويل الوكالة الوطنية لدعم 
االســتثمار إلــى الوكالــة الجزائريــة لترقيــة 
االستثمار، و منحها دور »المروج والمرافق 
لاســتثمارات عبــر اســتحداث شــباك وحيد 
ذي اختصــاص وطنــي للمشــاريع الكبــرى 
واالســتثمارات األجنبيــة، و كــذا اســتحداث 
شــبابيك وحيــدة، غيــر ممركزة لاســتثمار 
المحلي، وتعزيز صاحياتها من خال تأهيل 
ممثلــي الهيئات واإلدارات العمومية لديها«.

هــذه الوكالة ســتضطلع  بــدور محوري، في 
محاربــة البيروقراطيــة مــن خــال رقمنــة 
االســتثمار  بعمليــة  المتصلــة  اإلجــراءات 
عــن طريــق اســتحداث »المنصــة الرقميــة 
للمســتثمر«، مــع التســليم الفــوري لشــهادة 

االستثماري. المشروع  تسجيل 
و مــن النقاط الهامة األخرى، التي تســتوقفنا 
فــي هــذا المشــروع اســتحداث آلية مســتقلة 
وخبــراء  قضــاة  تضــم  المســتوى  رفيعــة 
اقتصادييــن ومالييــن، توضــع لــدى رئاســة 
الجمهوريــة وتتولــى الفصــل في الشــكاوى 
والطعــون المقدمة مــن قبل المســتثمرين. و 
من شــأن هــذه اآلليــة الجديدة تعزيــز النظام 
القانونــي لحماية المســتثمرين من التعســفات 

البيروقراطية.
و مما يبعث على االرتياح في النص القانوني 
الجديــد، دعم االســتثمارات التي تســاهم في 
تقليص فاتورة االســتيراد وتعتمد على المواد 
األوليــة المحليــة، و بالمقابــل تســليط أقصى 
العقوبــات« علــى كل من يعرقل، بشــكل أو 
بآخــر، عمليات االســتثمار مهما كان مركزه 

مسؤوليته. وطبيعة 
آخــر الــكالم .. ما ننتظــره حقا مــن القانون 
الجديد لاســتثمار هو إعادة الحلقة التي كانت 
مفقودة بين المســتثمرين و مناخ االستثمار و 
األعمال، في ســياق ديناميكية جديدة ســتجعل 
الســنة الجارية سنة إنعاش اقتصادي بامتياز.

     
محمــد مصبــاح

                                

مشكلة االستثمار 
عندنا

إعالن ألصحاب األكشاك 
إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة 
واليات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة اإلتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار      

ــة للشــرطة القضائيــة  n  عالجــت الفرقــة المتنقل
الدقســي بالتنســيق مع الشــركاء األمنيين قضية تم 
خالهــا توقيف شــخص يبلغ من العمر 40 ســنة ، 
عن تهمة الشــراء ، النقل والتوزيع للمؤثرات العقلية 
بطريقــة غير مشــروعة لغــرض البيع باســتعمال 

مركبة ذات محرك.
  وقائع القضية حسب بيان صادر عن خلية االتصال 
ألمن والية قسنطينة تعود الستغال معلومات مفادها 
نقــل وتحويل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من 
والية قسنطينة إلى إحدى الواليات الشرقية المجاورة 
ــى إثرها تم تكثيــف األبحــاث والتحريات التي  ، عل
لــت بتوقيــف المركبــة المشــبوهة على مســتوى  كل
أحــد الحواجز األمنية على متنها شــخص بإخضاع 
تفتيــش عثر داخلها بالصنــدوق الخلفي  ل المركبــة ل
بــة  يــن كل عل ال بــة مــن دواء بريغاب ــى 40 عل عل
تحتوي على 60 كبســولة بمجموع 2390 كبســولة 
ــم مباشــرة تحويــل المعنــي لمقــر الفرقة رفقة  يت ، ل
قانونية المناسبة. المضبوطات و اتخاذ اإلجراءات ال

 بعــد االنتهاء من مجريــات التحقيق تم إنجاز ملف 
إجــراءات جزائية في حق المعني قــدم بموجبه أمام 

نيابة المحلية. ال
                                                                 دالل.ب

عرث عليها جثة هامدة داخل 
برئ .. تشيع جثمان الفقيدة 

خالد يمينة بميلة  
n في جو مهيب  تم  نهار أمس تشــيع  جثمان 
ــي مثواها االخيــر بمقبرة  ــد يمينة ال فقيــدة خال ال
المشــتة ببلديــة تســدان حــدادة واليــة ميلة بعد 
العثور عليها جثة هامدة داخل بئر بعمق حوالي 
ــم اخراحهــا من طــرف رجال  تــي ت 20 متــر وال
فقيــدة خرجت من  الحمايــة المدنية لإلشــارة  ال
ــي يوم الجمعــة 13 ماي الحالي  المســكن العائل
وكان البحــث عليها متواصا  الي ان تم العثور 
ــا داخل البئر الذي يبعد عن مســكنها حوالي  ي عل
50متــر  و قــد تم فتح تحقيق حــول هدا الحادث 

المأساوي من طرف الجهات المختصة. 
                                                           محمد ب

  توقيف مروج مؤثرات 
عقلية و حجز أزيد من 2300 

كبسولة بقسنطينة 

توجت جامعة هــواري بومدين للعلوم 
العاصمــة  ــر  بالجزائ والتكنولوجيــا 
بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني 
يــم العالي الجزائرية  لمؤسســات التعل
ــر في إطار  المنظــم ألول مــرة بالجزائ
تظاهرة األسبوع العلمي الذي اختتمت 
ياته اليوم الســبت بجامعة فرحات  فعال

)سطيف1-(. عباس 
ثــة  ال ث وال ثانيــة  ال المرتبتــان  وعــادت 
ــي لجامعتــي كل مــن أبو  ــى التوال عل
قايد )تلمســان( وفرحات عباس  بكــر بل
مــن  كل  تحصلــت  فيمــا  )ســطيف( 
جامعــة محمــد بوضيــاف )المســيلة( 
بلعبــاس(  )ســيدي  يابــس  ال ــي  وجيال
والخامســة  الرابعــة  المرتبتيــن  ــى  عل
ــي في هــذا التصنيف الذي  ــى التوال عل
شــمل 26 مؤسســة جامعية تعد األولى 
فــي تصنيف مؤسســات التعليم العالي 

الجزائرية.
ــي والبحث  يــم العال وأكــد وزيــر التعل
باقــي بن زيــان خال  ــد ال العلمــي عب
ــود  إشــرافه بقاعــة المحاضــرات »مول
تكريــم  ــى  عل بلقاســم«  نايــت  قاســم 
فائــزة بــأن هــذه  الجامعــات الثاثــة ال

األخيرة ســوف تحظــى بمرافقة القطاع 
لتتمكن من التواجد ضمن 500 جامعة 
ــى فــي التصنيــف العالمــي وهو  األول
الهــدف المنشــود المدرج فــي برنامج 

عمل الحكومة 2021 - 2024.
                                          ربيع م 

يف التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العايل 

جامعة هواري بومدني للعلوم والتكنولوجيا تفتك المرتبة األوىل

العثور عىل جثة شخص 
يف حالة تعفن بتبسة

ثانويــة للحمايــة المدنية  n تدخلــت الوحــدة ال
بدائــرة المــاء األبيض نهايــة االســبوع الماضي  
ألجل تحويل جثة شــخص متوفي، الشخص وجد 
جثــة هامدة فــي درجة متقدمة مــن التعفن بعين 
ــدكان ببلدية ودائرة الماء األبيض  الصيد بجبل ال
ــم تحويل الجثــة من طرف  شــرق تبســة  اين ،ت
ــح الحمايــة المدنية  رفقــة مصالح الدرك  مصال
ــى مصلحة حفظ  نيابة  إل الوطنــي بعد اشــعار ال
الجثــث بالمدينــة مــع مواصلة التحقيــق االمني 
لتحديد هوية الشخص في انتظار تقرير الطبيب 
الشرعي لتحديد سبب الوفاة .                                                                                       
                                                       هواري غريب
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